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Acta n.º 10/2008 
 

 

Aos treze dias do mês de Maio do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre do 

Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores 

Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª 

Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira 

Martins, Dr. Raul Miguel Castro, e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço e Dr. António 

Manuel de Faria Ferreira estiveram ausentes por motivos devidamente justificados. 

Estiveram presentes, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Arq.º Raposo Pires, Chefe de 

Divisão de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, 

respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  
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 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção da Senhora Presidente 
 

A Senhora Presidente informou que este ano, no Dia da Cidade, 22 de Maio, 

dedicado às Associações Culturais do concelho de Leiria, o respectivo galardão iria ser 

entregue à Filarmónica de Monte Redondo, visto ser a associação cultural mais antiga 

do concelho.  
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Mais explicou que haverá uma missa solene, na Sé Catedral de Leiria, a 

celebrar pelo Senhor Vigário Geral da Diocese e depois terá lugar a sessão solene, no 

Teatro Miguel Franco, em que será palestrante o Senhor Dr. José Amaral Lopes, ex- 

Secretário de Estado da Cultura, no Governo do Dr. Durão Barroso, a atribuição do 

galardão à associação mais antiga e de certificados a cada uma das associações 

culturais do concelho e, por fim, a entrega da medalha Comemorativa dos 25 anos de 

serviço do Município aos funcionários municipais. 

 

Intervenção dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista   
 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins e a Dra. Lucinda 

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista apresentaram carta que se transcreve na sua 

íntegra: 

«Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista solicitam informação sobre as seguintes 

questões: 

1 - Estavam a ser efectuadas obras na escola do 1.º CEB da Touria que se encontram 

paralisadas há vários meses. 

a) Quais as razões de tal situação? 

2 – Depois de várias vezes anunciado, qual a data previsível para a entrada em 

funcionamento dos novos circuitos de transportes colectivos? 

3 – Está previsto a instalação de algum Parque de Sucatas no concelho? Em caso 

afirmativo, qual o local? E qual a data? 

4 – Foi dado conta de haver, no lugar dos Pinheiros, esgotos a correr a céu aberto. 

a) Já se procedeu a análise do problema? 

b) Que foi providenciado para a sua resolução? 

5- Há mais de uma ano e meio que a Câmara Municipal solicitou a reunião da Comissão 

Arbitral para a avaliação da questão relativa ao Aterro de Leiria. 

a) Que providências foram tomadas para que tal aconteça? 

b) Quais as justificações para tal desiderato temporal? 

6 – Consta não ter sido formulada candidatura da Praia do Pedrógão para a 

atribuição da Bandeira Azul. 

a) qual a situação?» 

A Senhora Presidente disse que lhes responderiam por escrito às questões 

apresentadas. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  
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DLB N.º 0567/00 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.º Isabel Gonçalves, foi 

proposto registar uma palavra de apreço e de felicitação a atletas de várias 

modalidades desportivas: 

Na Natação: à Associação de Solidariedade Académico de Leiria - ASAL, 

nomeadamente às atletas Mara Silva – por ter alcançado o título de Campeã Nacional 

de 200 metros costas, e que se encontra apurada para o Campeonato Europeu, pela 

Selecção Nacional, a decorrer no próximo mês; Sara Costa - por ter alcançado o título 

de Campeã Nacional de 100 metros livres, com o registo de melhor tempo no Distrito de 

Leiria, e que foi chamada para representar a Selecção Nacional; à Mariana Dias e à 

Andreia Anjos por terem, juntamente com as duas anteriores, alcançado o título de 

Campeãs Nacionais de Estafeta nos 100 metros livres, e ainda por ter conquistado os 

títulos de Campeão Distrital de Natação, nas provas feminina, masculina e absoluta; 

No Atletismo: à Selecção Distrital da Associação Distrital de Atletismo de Leiria – 

ADAL, por se ter consagrado campeã do Torneio Atleta Completo Nacional; 

No Andebol: às atletas da JUVE, que se sagraram campeãs nacionais de iniciados 

femininos; 

No Basquetebol: à equipa da Associação Portuguesa de Deficientes de Leiria, por ser 

a vencedora da Taça de Portugal de Basquetebol em cadeira de rodas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade, registar 

uma palavra de apreço e de felicitação às Associações e atletas referidos pelo mérito e 

resultados alcançados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0568/08 | Presente a acta da reunião de 18 de Março de 2008, cuja leitura foi 

dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 

 

Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processos de obras particulares n.º 1484/97 - João Paulo da Fonseca 
Duarte 
DLB N.º 0569/08 | De JOÃO PAULO DA FONSECA DUARTE, residente na Rua 

Professor Portela, n.º 22, na localidade e freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
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de arquitectura para legalização de um anexo (telheiro e arrumos) e construção de 

muros, na Rua do Martingil, localidade de Pedreira, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/04/28, constante do 

respectivo processo (folha 374), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, os seguintes 

elementos: 

1.1. planta e localização à escala 1:1000 rectificada com indicação dos limites da 

propriedade junto ao arruamento; 

1.2. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos últimos 

elementos entregues; 

1.3. projecto de estabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processos de obras particulares n.º 886/05 - Manuel da Costa Marques 
DLB N.º 0570/08 | De MANUEL DA COSTA MARQUES, residente na Rua da Estação, 

n.º 92 B, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de um edifício habitacional e muro de suporte de terras, numa parcela a destacar de 

uma propriedade localizada em Espinheira, freguesia de Marrazes, numa zona definida 

no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais 

de Baixa Densidade, encontrando-se ainda o mesmo de acordo com os estudos 

urbanísticos desenvolvidos para a zona (Estudo de Conjunto do Sampão). 

Para o local foi ainda desenvolvido o processo de obras de urbanização (Urb. n.º 

2/06) tendo o mesmo sido aprovado por deliberação de Câmara de 2007/12/11. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/06, constante do 

respectivo processo (folha 155), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 

nomeadamente: 

1.1. Capítulo II no que se refere à caracterização e resistência ao fogo dos materiais a 

aplicar; 

1.2. artigos 22.º e 47.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios), junto à via pública; 
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1.3. artigo 32.º, devendo prever-se o enclausuramento das escadas ao nível do piso do 

rés-do-chão e pisos superiores; 

1.4. artigo 35.º (ventilação permanente dos caminhos de evacuação – escadas; 

devendo indicar-se nos alçados as entradas e saídas de ar); 

2.º cumprir em obra com a totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 66/95, 

de 8 de Abril (segurança contra incêndios no piso da cave); 

3.º rectificar a estimativa e plano de trabalhos no que se refere aos muros de suporte 

(junto ao acesso à cave), devendo os mesmos ser igualmente incluídos; 

4.º apresentar termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, 

face aos últimos elementos apresentados; 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior; 

6.º apresentar projectos de especialidade bem como os elementos acima indicados no 

prazo de seis meses; 

7.º previamente à emissão da licença deverá: 

7.1. verificar-se a emissão do alvará de licença de obras de urbanização, a que se 

refere o processo Urb. n.º 2/06 acima referido; 

7.2. apresentar certidão da Conservatória com ónus de não fraccionamento registado; 

8.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá; 

8.1. verificar-se a execução da totalidade das obras de urbanização do processo acima 

referido e encontrarem-se as mesmas recebidas provisoriamente; 

8.2. efectuar-se a cedência ao domínio público do espaço na envolvente da edificação e 

de acordo com o indicado na planta de implantação (folha 135) destinada a infra-

estruturas e zona ajardinada, devendo apresentar certidão da Conservatória 

rectificada de acordo com o mesmo. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 121). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processos de obras particulares n.º 887/05 - Manuel da Costa Marques 
DLB N.º 0571/08 | De MANUEL DA COSTA MARQUES, residente na Rua da Estação, 

n.º 92 B, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de um edifício habitacional e muro de suporte de terras, numa parcela resultante de 

destaque de uma propriedade localizada em Espinheira, freguesia de Marrazes, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais 

ou Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda o mesmo de acordo com os 

estudos urbanísticos desenvolvidos para a zona (Estudo de Conjunto do Sampão). 

Para o local foi ainda desenvolvido o processo de obras de urbanização (Urb. n.º 

2/06) aprovado por deliberação de Câmara de 2007/12/11. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/06, constante do 

respectivo processo (folha 139), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 

nomeadamente: 

1.1. Capítulo II no que se refere à caracterização e resistência ao fogo dos materiais a 

aplicar; 

1.2. artigos 22.º e 47.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios), junto à via pública; 

1.3. artigo 32.º, devendo prever-se o enclausuramento das escadas ao nível do piso do 

rés-do-chão e pisos superiores; 

1.4. artigo 35.º (ventilação permanente dos caminhos de evacuação – escadas; 

devendo indicar-se nos alçados as entradas e saídas de ar); 

2.º cumprir em obra com a totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 66/95, 

de 8 de Abril (segurança contra incêndios no piso da cave); 

3.º rectificar a estimativa e plano de trabalhos no que se refere aos muros de suporte 

(junto ao acesso à cave), devendo os mesmos ser igualmente incluídos; 

4.º apresentar termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura, 

face aos últimos elementos apresentados; 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior; 

6.º apresentar projectos de especialidade bem como os elementos acima indicados no 

prazo de seis meses; 

7.º previamente à emissão da licença deverá: 

7.1. verificar-se a emissão do alvará de licença de obras de urbanização, a que se 

refere o processo Urb. n.º 2/06 acima referido; 

7.2. apresentar certidão da Conservatória com ónus de não fraccionamento registado; 

8.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá; 

8.1. verificar-se a execução da totalidade das obras de urbanização do processo acima 

referido e encontrarem-se as mesmas recebidas provisoriamente; 

8.2. efectuar-se a cedência ao domínio público do espaço na envolvente da edificação e 

de acordo com o indicado na planta de implantação (folha 131) destinada a infra-

estruturas, zona ajardinada e incluindo a parcela sobrante, devendo apresentar 

certidão da Conservatória rectificada de acordo com o mesmo. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 119). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.4. Processos de obras particulares n.º 230/08 - Seminário Diocesano de Leiria 
DLB N.º 0572/08 | De SEMINÁRIO DIOCESANO DE LEIRIA, com sede social no Largo 

Padre Carvalho, n.º 60, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

alteração de uma fachada (Igreja do Seminário), nomeadamente no que se refere ao 

pórtico de entrada e arranjos exteriores, com inclusão de rampa de acesso a pessoas 

com mobilidade condicionada, no edifício situado no local acima referido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/05/06, constante do 

respectivo processo (folha 31), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou 
por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º Apresentar no prazo de seis meses o seguinte: 

1.1. projecto de estabilidade; 

1.2. planta à escala 1:5.000 com a totalidade da propriedade devidamente delimitada, 

de acordo com a descrição da certidão da Conservatória do Registo Predial. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.2.1. Processo de loteamento n.º 95/78 – Manuel Quinta Ferrinho 
DLB N.º 0573/08 | De MANUEL QUINTA FERRINHO, residente na Rua 20 de Junho, 

n.º 9, Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente à caducidade do alvará de 

loteamento emitido para uma propriedade situada na localidade e freguesia acima 

indicadas. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de 

Loteamentos em 2008/02/19, no seguimento do parecer emitido pela Divisão Jurídica 

em 2008/01/09, constantes do respectivo processo (folhas 163 a 166), que consideram 

que a caducidade do alvará de loteamento e respectivos aditamentos carecem de ser 

expressamente aprovados pela Câmara, face aos antecedentes do processo. 

Da tramitação do processo regista-se, essencialmente, o seguinte: 

⎯ Em 10 de Janeiro de 1979 foi emitido o alvará de loteamento n.º 255, para 

constituição de três lotes de terreno no local acima indicado. 

⎯ Em 26 de Fevereiro de 1979 e em 6 de Fevereiro de 1980 foram emitidos dois 

aditamentos ao alvará de loteamento supra citado, que introduziam alterações 

aos lotes n.ºs 1, 2 e 3 e permitiam a criação do lote 4, à custa da diminuição das 

áreas dos lotes 2 e 3. 
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⎯ Em 28 de Fevereiro de 1992 a Câmara Municipal deliberou aprovar novo pedido 

de alterações ao loteamento, sujeito a certos condicionalismos, os quais nunca 

foram cumpridos no prazo que havia sido fixado. 

⎯ Em 25 de Agosto de 2004 a Divisão de Loteamentos, tendo verificado em visita 

ao local que as infra-estruturas existentes não haviam sido executadas de 

acordo com os projectos que constavam do processo de loteamento e como o 

mesmo não era suficientemente esclarecedor, solicitou à Divisão Jurídica que se 

pronunciasse sobre a validade dos alvarás emitidos. 

Da análise efectuada, concluiu a Divisão Jurídica que o alvará de loteamento e 

respectivos aditamentos se encontravam caducados, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 289/73, de 6 de Junho, uma vez que o requerente não deu 

cumprimento às prescrições do referido alvará e competentes aditamentos, carecendo 

tal caducidade de ser expressamente aprovada pela Câmara Municipal, com todas as 

consequências legais que dela advêm.  

Mais acrescentou que, pelo facto de se ter verificado tal incumprimento, a 

situação levara à deserção do processo e ao consequente arquivamento, conforme se 

alcança da leitura do despacho proferido pelo Senhor Presidente em 1994/02/16 e 

comunicado ao requerente em 1994/02/28 (folhas 156 e 157). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando as informações 

prestadas pela Divisão de Loteamentos em 2008/02/19 e pela Divisão Jurídica em 

2008/01/09, constantes do respectivo processo (folhas 163 a 166), deliberou por 
unanimidade manifestar a intenção de declarar a caducidade do alvará de loteamento 

n.º 255, emitido em 10 de Janeiro de 1979, e respectivos aditamentos, ao abrigo da 

alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 289/73, de 6 de Junho, uma vez que 

o requerente não deu cumprimento às prescrições do referido alvará e competentes 

aditamentos, notificando para o efeito o interessado, nos termos dos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que 

se lhe oferecer sobre a intenção manifestada pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de loteamento n.º 20/85 – Joaquim Manuel Silva (e Outra) 
DLB N.º 0574/08 | De JOAQUIM MANUEL DA SILVA e Maria Isabel Barreiro da Silva, 

residentes na Travessa dos Silvas, n.ºs 49 e 51, respectivamente, no lugar de Cruz da 

Areia, freguesia e concelho de Leiria, a solicitar alteração aos lotes 1 e 2 do 

loteamento situado na localidade e freguesia supra identificadas. 

De acordo com as informações prestadas pela Divisão de Loteamentos 

respectivamente em 2006/06/22 e 2006/12/20, as alterações consistem no seguinte: 

1.º aumento da área do lote 1 pela diminuição da área do lote 2 em 30 m2 e acerto de 

extremas;  
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2.º aumento da área total de construção do lote 1 de 466 m2 para 486 m2;  

3.º criação de anexo com 42 m2 (incluídos na área total de construção) e telheiros no 

lote 1;  

4.º definição da área de implantação em 341 m2 (incluídas as áreas de anexos, 

telheiros, alpendres e varandas);  

5.º aumento da área de construção de 20 m2, não sendo alterados os restantes 

parâmetros urbanísticos, pelo que as alterações têm enquadramento no PDM. 

Decorreu o período de discussão pública, nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos em 24 de Abril de 2008, constante do respectivo 

processo (folha 282), de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 

deliberou por unanimidade aprovar as alterações propostas, ficando condicionadas 

ao seguinte: 

1.º efectuar o pagamento ao Município de Leiria no valor de €348,71, como 

compensação por insuficiência de área para equipamento e zonas verdes (9,5 m2).   

2.º requerer no prazo de 1 ano a emissão do aditamento ao alvará, devendo para o 

efeito apresentar os seguintes elementos: 

2.1. requerimento a solicitar a emissão do referido aditamento; 

2.2. certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.3. Processo de loteamento n.º 32/96 - Ramiro Rodrigues Antunes 
DLB N.º 0575/08 | De RAMIRO RODRIGUES ANTUNES e Outros, residente na 

Travessa da Floresta, n.º 111, no lugar de Azabucho, da freguesia de Pousos, do 

concelho de Leiria, a solicitar alteração aos lotes 3, 4 e 5 do loteamento situado na 

localidade e freguesia supra identificadas. 

A pretensão consiste na alteração às áreas dos lotes 3, 4 e 5, em que o 

somatório das mesmas foi reduzido em 24,90 m2, sendo esta área cedida para 

aumento dos arruamentos, resultante da redução da área do lote 3 e do aumento das 

áreas dos lotes 4 e 5. 

Decorreu o período de discussão pública, nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o parecer da Divisão de 

Loteamentos e posterior despacho da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, 

datados de 7 de Abril de 2008 e 5 de Maio de 2008, respectivamente, constantes do 
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respectivo processo (folha 346 e 346 verso), deliberou por unanimidade aprovar as 

alterações propostas, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, ficando 

condicionadas a requerer no prazo de 1 ano a emissão do aditamento ao alvará, 

devendo para o efeito apresentar os seguintes elementos: 

1.º requerimento a solicitar a emissão do referido aditamento;  

2.º certidão da Conservatória do Registo Predial válida e actualizada, relativamente 

aos lotes 3, 4 e 5; 

3.º cinco exemplares do anexo I (planta de síntese rectificada, quanto às áreas de 

construção para designação e valores iguais aos constantes no alvará de loteamento 

n.º 16/99, atendendo a que não foi solicitada qualquer alteração aos mesmos) e cinco 

exemplares do anexo II .  

4.º ceder 24,90 m2 ao domínio publico para aumento da área de arruamentos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.4. Processo de loteamento n.º 7/05 - Roberto Manuel Coutinho de Oliveira 
Charters 
DLB N.º 0576/08 | De ROBERTO MANUEL COUTINHO DE OLIVEIRA CHARTERS 

D`AZEVEDO, residente na Avenida Almirante Reis 254, 4.º Esq., em Lisboa, referente 

ao projecto de Loteamento, de parte da propriedade situada na Quinta da Portela, 

freguesia de Leiria, para a constituição de 8 lotes, destinados a habitação e terciário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o 

projecto de Loteamento de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, condicionado ao 

seguinte: 

1.º  apresentar no prazo de um ano, os projectos de infra-estruturas elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, pareceres 

técnicos e legislação em vigor, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente; 

2.º  apresentar esclarecimentos relativamente às seguintes questões: 

a) divergências verificadas no quadro de áreas da planta de síntese: quanto à soma 

das áreas de construção abaixo do solo e acima do solo, quanto à soma das áreas 

brutas de construção e quanto à soma das áreas dos usos dos lotes 1 e 2; 

b) na planta dos pisos, P12b, nos lotes 4 e 5, a cor referente ao último piso recuado 

não se encontra correcta; 

c) na planta dos usos, P13f não é representado o uso terciário, no piso 2 do lote 1 e 

uso de habitação no mesmo piso no lote 2, conforme referido na planta de síntese; 

d) o corte BB, no lote 7 na planta P15b apresenta uma cave que ultrapassa os 

limites do lote;  
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e) a designação «A» na planta de síntese, assinalada na casa existente, não se 

encontra legendada; 

f) não se encontra identificada «área dos lotes» 6, 7 e 8 na planta P11a, conforme a 

legenda; 

g) a legenda referente à «área de estacionamento» na planta P11b, não coincide 

com o grafismo do desenho. 

3.º que a área de cedência destinada a equipamento para domínio privado do Município 

englobe a parcela com a área de 475 m², localizada entre as parcelas A e B, totalizando 

a área de cedência de 2.010 m². 

Mais deliberou aceitar a cedência de uma área de terreno com 1.098 m², na 

parte confinante com as Ruas Dr. José Jardim e Machado dos Santos, destinada à 

reformulação do nó viário no Largo da República, ficando da responsabilidade da 

autarquia a obra de alargamento da via, incluindo o passeio e a reconstrução do muro 

de vedação. O loteamento apresenta ainda uma insuficiência de 10.649 m² de cedência 

para equipamento, que deverá ser objecto de compensação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de pedido de informação prévia n.º 7/08 – José Araújo 
Geraldes. Rectificação 
DLB N.º 0577/08 | Na passada reunião de Câmara, relativamente ao pedido de 

informação prévia n.º 7/08, de JOSÉ ARAÚJO GERALDES, residente na Av. Ernesto 

Korrodi, n.º 25, freguesia de Leiria, verificou-se um lapso que importa rectificar. 

 Assim, onde se lê: «referente ao pedido de informação prévia acerca da 

alteração de um edifício de habitação unifamiliar para infantário e creche», deverá ler-
se: «referente ao pedido de alteração de um edifício destinado a infantário e creche, 

com mudança de uso para habitação» na Rua Jaime Eugénio Cabral Azevedo, Lote A – 

Cruz da Areia, freguesia de Leiria, inserido no processo de loteamento n.º 11/79». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a rectificação proposta à deliberação tomada na passada reunião ordinária de 29 

de Abril, no âmbito do processo n.º IP 7/08. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  
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2.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Administrativa 
2.1.1. Relatório da actividade desenvolvida pelo Sector de Execuções Fiscais 
durante o mês de Abril de 2008 
DLB N.º 0578/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Abril para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos PEF’ s  
43 

 
19,44% 

 
€1.902,90  

 
8,58% 

Mercados 40 33,33% €1.815,06  61,96% 
Ocupação da via pública 3 -25% €87,84 9,12% 

Tramitação de PEF’ s 124 -22%  -  
Citação de executados 42 13,88% -  - 

PEF’ s activos 550 -0.36% €18.398,04  0,85% 
SMAS 313 0% €7.247,56 0% 
Mercados 173 0.58% €7.431,18 1,41% 
Ocupação da via pública 41 -6,82% €934,87 5,85% 
Publicidade 18 0% €2.112,91  0 % 
Metrologia 1 0% €14,56  0 % 
Diversos 4 0% €656,96 0 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 
41 

 
20,59% 

 
€2.092,63  

 
 22,36% 

Mercados 35 16,67% €2.013,05  30,09% 

Ocupação da via pública 6 50% €79,58 -51,12% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2.1.2. Constituição da Comissão Consultiva para avaliação do interesse da 
documentação sem prazo de conservação definido por lei 
DLB N.º 0579/08 | De acordo com o disposto na alínea a) do artigo 34.º do 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, ao Sector de Arquivo 

Administrativo compete organizar e manter actualizado o arquivo geral. No decurso da 

respectiva actividade, este serviço constatou a existência de documentação referente 

ao Sector de Contabilidade, sem prazo de conservação definido por lei. 

Neste âmbito e em cumprimento do disposto no artigo 8.º do Regulamento do 

Arquivo Municipal de Leiria, em vigor, torna-se necessário promover a constituição de 

uma Comissão Consultiva para avaliar a respectiva documentação «...composta pelo 

responsável do Arquivo Municipal de Leiria, por um técnico superior com formação 

jurídica e pelo responsável de cada unidade orgânica cuja a documentação é objecto de 

avaliação...». 

Assim, propõe-se que a referida Comissão seja constituída pelos seguintes 

elementos: 

⎯ Paula Sofia Cardoso Coelho dos Santos Ferreira Sequeira (Chefe da Divisão 

Administrativa, licenciada em Direito); 

⎯ Isaurinda Teresa Duarte Correia (responsável pelo Arquivo Administrativo); 

⎯ Isabel Rodrigues dos Santos Marto (responsável pelo Sector da Contabilidade); 



701 (16) 
 

CMLeiria/Acta n.º 10, de 2008.05.13 
Im-DA-15-09_A00 
 

⎯ Suplente: Luís Miguel Repolho Vieira Narciso (Técnico-Profissional de Arquivo 

2.ª classe) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade constituir 

uma Comissão Consultiva nos termos supra referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
2.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0580/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 29 de Abril a 12 de Maio de 2008 correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 3243, 3282, 3294, 3295, 3303, 3314, 3333, 3340, 3385, 

3386, 3390, 3430, 3431, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 262, 263, 266, 

258, 271, 272, 274 a 294, 296 a 304, 306 a 308, 311, 319, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 1184, 2574, 2765, 2805, 2853, 2973 a 2994, 2998 a 3003, 3005 a 3010, 

3021, 3023 a 3025, 3027 a 3030, 3033 a 3035, 3037 a 3044, 3046 a 3048, 3050 a 3061, 

3063 a 3070, 3072, 3075, 3077 a 3079, 3081, 3082, 3085, 3089, 3094 a 3099, 3108, 

3114 a 3117, 3150, 3182, 3235 a 3238, 3241, 3254, 3255, 3264, 3266, 3271, 3272, 

3274 a 3277, 3279 a 3281, 3286, 3288 a 3291, 3293, 3296 a 3301, 3304 a 3308, 3317 a 

3319, 3322, 3332, 3347 a 3349, 3367, 3389, 3566, 3580, no valor total de 

€1.438.437,42. 

 

2.2.2. Pagamento de factura à empresa ELEVAR – Associação de Apoio Técnico 
DLB N.º 0581/08 | Presente a factura n.º 183 emitida em 2007/06/29 pela empresa 

ELEVAR, no valor de €1.869,45 relativa à inspecção de elevadores. 

A factura deu entrada em 2007/07/17, não lhe tendo sido dado seguimento de 

imediato, devido a ter-se dado conta que a um dos requerentes, a escola EB1, 2, 3 de 

Santa Catarina da Serra, não tinha sido cobrada qualquer taxa pela inspecção do 

elevador. Acresce ainda o facto de a Escola apenas ter regularizado a situação em 

2008/02/15, através da Guia de Receita n.º 4287. 

Confirma-se que o serviço foi efectuado e que a factura se encontra 

devidamente visada, solicitando-se assim autorização para se proceder no presente ano 

económico ao seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento em virtude 

da mesma não ter figurado no mapa de dívida do ano transacto. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1787/08, de 7 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e no uso da competência que lhe é 

conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Junho, deliberou por unanimidade autorizar que se procede ao seu lançamento 

contabilístico da citada factura, no presente ano económico, bem como ao seu 

pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.3. Pagamento de factura à empresa «Alentexpo - Organização e montagem de 
feiras e exposições, Lda.». Rectificação 
DLB N.º 0582/08 | Presente a rectificação do texto constante da deliberação n.º 

0168/08, de 7 de Fevereiro, na qual a Câmara deliberou por maioria autorizar o 

lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento de uma factura à empresa 

«Alentexpo – organização e montagem de feiras e exposições, Lda.». 

Assim, onde se lê: 
«A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 7 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os votos 

de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António 

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 

2008 e o pagamento da factura n.º 71/2006, de 2006/05/06, no valor de €5.794,45 

(cinco mil, setecentos e noventa e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), com Iva 

incluído à taxa legal em vigor, emitida pela empresa “Alentexpo – organização e 

montagem de feiras e exposições, Lda.”. 

Deverá ler-se: 
«A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 7 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os votos 

de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António 

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 

2008 e o pagamento da factura n.º 71/2006, de 2006/05/06, no valor de €4.192,66 

(quatro mil, cento e noventa e dois euros e sessenta e seis cêntimos), com Iva incluído 

à taxa legal em vigor, emitida pela empresa «Alentexpo – organização e montagem de 

feiras e exposições, Lda.». 

Nesta sequência, deverá fazer-se o estorno no valor de €1.601,79 (mil, 

seiscentos e um euros e setenta e nove cêntimos) à proposta de cabimento n.º 717/08, 

de 31 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 

Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a rectificação acima referida, bem como 

o estorno na proposta de cabimento n.º 717/08. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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2.2.4. Doação de uma fotocopiadora 
DLB N.º 0583/08 | Presente uma declaração dos Encarregados de Educação da Escola 

1.º CEB de Souto da Carpalhosa, remetida pelo Agrupamento de Escolas Rainha Santa 

Isabel (ENT 2008/9788), na qual aqueles declaram ter adquirido, para instalar na Escola 

1.º CEB Souto da Carpalhosa, freguesia de Souto da Carpalhosa, uma fotocopiadora 

Toshiba e-studio 20, no valor de €605,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe 

é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, 

para instalar na Escola 1.º CEB Souto da Carpalhosa, freguesia de Souto da 

Carpalhosa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.5. Doação de diverso equipamento 
DLB N.º 0584/08 | Presente uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola 1.º CEB de Sismaria da Gândara, remetida pelo Agrupamento de 

Escolas de Marrazes (ENT 2008/8219), na qual esta declara ter adquirido, para instalar 

na Escola 1.º CEB Sismaria da Gândara, freguesia de Marrazes, o seguinte 

equipamento: 

⎯ Televisor Samsung, mod.LE 32 S81BX, no valor de €599,00; 

⎯ Videoprojector Prof. Epson EMP-S5, no valor de €590,00; 

⎯ Software Educativo – Escola Virtual 1.º Ano, no valor de €20,00; 

⎯ Software Educativo – Escola Virtual 2.º Ano, no valor de €20,00; 

⎯ Software Educativo – Escola Virtual 3.º Ano, no valor de €20,00; 

⎯ Software Educativo – Escola Virtual 4.º Ano, no valor de €20,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que lhe 

é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido equipamento, 

para instalar na Escola 1.º CEB Sismaria Gândara, freguesia de Marrazes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.6. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0585/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 12 de Maio de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €2.101.604,25 sendo de 

Operações Orçamentais €1.695.221,23 e de Operações de Tesouraria €406.383,02, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B).       

A Câmara tomou conhecimento. 
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Ponto três 
 D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Jurídica 
3.1.1. Expropriação da parcela n.º 15 necessária à construção da «Variante Sul - 
3.º Troço». Rectificação 
DLB N.º 0586/08 | Retirado 

 

3.1.2. Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara relativo à 
substituição da Dr.ª Susana Paula Pimenta Margarido na Comissão de Recepção, 
Admissão e Análise das Propostas relativa ao concurso público, por proposta em 
carta fechada, para adjudicação do direito ao arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15 
e 0.16, do edifício designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», na 
cidade de Leiria 
DLB N.º 0587/08 | Presente o despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, relativo à substituição da Senhora Dr.ª Susana Paula Pimenta Margarido na 

Comissão de Recepção, Admissão e Análise das Propostas relativa ao «Concurso 

público, por proposta em carta fechada, para adjudicação do direito ao arrendamento 

das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do edifício designado por «Centro Cultural Mercado de 

Santana», na cidade de Leiria» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e do n.º 3 do artigo 137.º do 

Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, em 2 de 

Maio de 2008, relativo à substituição da Senhora Dr.ª Susana Paula Pimenta Margarido 

na Comissão de Recepção, Admissão e Análise das Propostas relativa ao «Concurso 

público, por proposta em carta fechada, para adjudicação do direito ao arrendamento 

das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do edifício designado por «Centro Cultural Mercado de 

Santana», na cidade de Leiria», o qual abaixo se transcreve e passa a fazer parte 

integrante da presente deliberação: 

«DESPACHO 

Considerando a impossibilidade da Senhora Dr.ª Susana Paula Pimenta Margarido 

poder fazer parte da Comissão de Recepção, Admissão e Análise das Propostas 

relativa ao «Concurso público, por proposta em carta fechada, para adjudicação do 

direito ao arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do edifício designado por 

«Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria», conforme foi designada 

por deliberação camarária de 7 de Fevereiro de 2008, e considerando, ainda, a urgência 

em proceder à sua substituição, atenta da data marcada para a abertura das propostas 

apresentadas ao mencionado concurso, dia 5 de Maio de 2008, determino que a 
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referida funcionária seja substituída pela Senhora Dr.ª Alexandra Isabel de Jesus dos 

Santos Ribeiro, Jurista de 2.ª Classe. 

O presente despacho fica sujeito a ratificação por parte da Câmara Municipal de 

Leiria, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

Leiria, 2 de Maio de 2008.» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Formas de apoio às freguesias 
DLB N.º 0588/08 | Presente a minuta do Despacho n.º ___/2008 (DRH) da Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, relativo ao apoio em matéria de recursos 

humanos a conceder às freguesias. 

A Câmara, depois de apreciar a referida minuta, e considerando que 

efectivamente urge corrigir e dar o adequado enquadramento legal às situações de 

desajustamento funcional verificadas, no uso da competência que lhe é conferida pelo 

disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade conceder às freguesias de Leiria, Marrazes, Monte Real, Monte Redondo, 

Parceiros, Pousos, Santa Eufemia e Souto da Carpalhosa, o apoio em matéria de 

recursos humanos necessários ao adequado funcionamento dos respectivos serviços, 

consubstanciado e nos exactos termos do Despacho n.º ___/2008 (DRH), a proferir pela 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, e cujo teor abaixo se transcreve: 

«Despacho n.º ___/2008 (DRH) 
Considerando o teor da informação n.º 124/SMV/DMVO/2007, apresentada pelo 

Engenheiro Mecânico de 2.ª Classe, Senhor Tiago Miguel Alves Sismeiro, em 22 de 

Outubro de 2007, junta ao registo interno n.º 2007/12887, e que mereceu parecer 

favorável por parte do Chefe da Divisão de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de 

Arte, Senhor Eng.º Francisco Eduardo de Oliveira Morais. 

Considerando que efectivamente a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a 

assegurar, há já alguns anos a esta parte, os recursos humanos necessários ao 

adequado funcionamento dos serviços de algumas freguesias do Concelho. 

Considerando, no entanto, que aquele apoio nunca foi legalmente enquadrado 

ao abrigo de qualquer instrumento de mobilidade geral entre serviços, e que, por isso, 

tem vindo a determinar a prática, não só por parte dos serviços das Divisões de 

Máquinas, Viaturas e Oficinas e de Conservação de Edifícios, Vias e Obras de Arte do 

Departamento de Equipamento e Oficinas, como também por parte dos serviços da 

Divisão de Parques e Espaços Verdes do Departamento de Desenvolvimento 

Económico e de Espaços Verdes e Ambiente, da Divisão de Acção Social e Família do 

Departamento de Educação e Acção Social e da Divisão de Desporto e Juventude do 
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Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, de actos administrativos naturalmente 

decorrentes da direcção funcional, organizacional e hierárquica dos funcionários 

adstritos aos serviços das freguesias, designadamente dos relacionados com a 

aprovação e a alteração de mapas de férias e restantes decisões relativas àquele 

assunto, a justificação ou a injustificação de faltas, a avaliação do desempenho, a 

definição e o cumprimento do regime de horário de trabalho e a autorização para a 

prestação de trabalho extraordinário e ou em dias de descanso ou feriado, sem que, no 

entanto, se verifique a existência de qualquer relação funcional susceptível ou apta a 

fundamentar a prática de tais actos. 

Considerando o teor da deliberação do Conselho de Coordenação da Avaliação, 

de 13 de Dezembro de 2007, no sentido de serem corrigidas, com a máxima urgência, 

as situações de desajustamento acima identificadas, e que aqui se dá por reproduzida 

na íntegra. 

Considerando, ainda, o teor da deliberação da Câmara Municipal de Leiria, de 

13 de Maio de 2008, relativa ao apoio em matéria de recursos humanos a conceder às 

freguesias, proferida ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, e que aqui se dá, igualmente, por reproduzida na íntegra. 

Assim, e no uso da competência que me é conferida pelo disposto na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, decido, ao abrigo do disposto nos n.os 1, 2 e 9 

do artigo 6.º, e, com as necessárias adaptações, nos n.os 3 e 4 do artigo 4.º da Lei n.º 

53/2006, de 7 de Dezembro, aqui aplicável por força da revogação do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado, adaptado à Administração Local 

Autárquica pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, destacar, com efeitos ao dia 

1 de Junho do ano em curso, os funcionários a seguir indicados, para a mesma 

categoria e carreira, e sem ocupação de lugar no quadro do serviço de destino: 

a) Carla Sofia Machado Feliciano (Técnica Superior de Serviço Social de 2.ª 

Classe), para o exercício de funções, a título transitório, nos serviços da freguesia de 

Leiria; 

b) Cátia Margarida Costa Rodrigues Fernandes (Auxiliar de Acção Educativa de 

Nível 1), Celsa Maria Pinto Silva (Auxiliar de Serviços Gerais), Dina Teresa Fernandes 

Marques Silva (Auxiliar de Serviços Gerais), José Canário Vieira (Encarregado OSQ), 

Luís António Crespo Serrario (Cantoneiro Operário), Maria Goretti Ferreira João 

Fonseca (Auxiliar de Serviços Gerais), Maria Irene Carvalho Borges Silva (Auxiliar de 

Serviços Gerais), Maria Irene Fernandes Estêvão Oliveira (Auxiliar de Serviços Gerais), 

Maria Isabel Silva Joaquim (Auxiliar de Serviços Gerais) e Susana Margarida Costa 

Gordalina (Auxiliar de Serviços Gerais), para o exercício de funções, a título transitório, 

nos serviços da freguesia de Marrazes; 
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c) Ezequiel Almeida Cordeiro (Jardineiro Operário), Joaquim Guerra Lavos 

(Jardineiro Operário), Sónia Sofia Ferreira Silva Carvalho (Jardineira Operária) e Vânia 

Cristina Costa Ribeiro (Jardineira Principal), para o exercício de funções, a título 

transitório, nos serviços da freguesia de Monte Real; 

d) João Fernando Sousa Fonseca (Tractorista), para o exercício de funções, a 

título transitório, nos serviços da freguesia de Pousos; 

e) Joaquim José Moura Sousa (Cantoneiro Operário), para o exercício de 

funções, a título transitório, nos serviços da freguesia de Parceiros; 

f) José Joaquim Rocha (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), 

para o exercício de funções, a título transitório, nos serviços da freguesia de Santa 

Eufemia; 

g) Manuel Pereira Lisboa (Cantoneiro Operário), para o exercício de funções, a 

título transitório, nos serviços da freguesia de Souto da Carpalhosa; 

h) Silvino Pedrosa Henriques (Asfaltador Operário), para o exercício de funções, 

a título transitório, nos serviços da freguesia de Monte Redondo. 

Decido, igualmente, e considerando que nenhuma daquelas prestações tem 

previsão em protocolo de delegação de competências nas freguesias, nos termos 

previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que 

o destacamento dos funcionários seja efectuado em conformidade com o disposto no 

n.º 4 do artigo 6.º e nas alíneas a) e b) do n.º 8 da Lei n.º 53/2006, a saber, pelo prazo 

de um ano, eventualmente prorrogável até ao limite máximo de três, e que, findo o 

prazo previsto, os mesmos regressem obrigatoriamente aos serviços da Câmara 

Municipal de Leiria, sem possibilidade de destacamento para aqueles serviços durante 

doze meses ou que sejam transferidos para os serviços onde se encontram destacados. 

Exceptua-se do limite temporal, referido no parágrafo que antecede, a situação 

de destacamento das funcionárias Cátia Margarida Costa Rodrigues Fernandes e Maria 

Isabel Silva Joaquim, válida pelo prazo de vigência do protocolo de colaboração 

celebrado em 8 de Janeiro de 2007, entre o Município de Leiria e a Freguesia de 

Marrazes, ao abrigo das disposições combinadas da alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º da 

Lei n.º 159/99 e da alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, com o objectivo 

de garantir que a gestão e o funcionamento do Museu Escolar dos Marrazes em 

assegurados em conformidade com os requisitos impostos pela Lei Quadro dos Museus 

Portugueses, incluindo a(s) respectiva(s) renovação(ões), considerando a prerrogativa 

contida na primeira parte da alínea c) do n.º 1 da respectiva Cláusula Terceira. 

Mais decido que o presente despacho revogue o que anteriormente determinei 

sobre a matéria. 

Por fim, deverão os serviços competentes da Divisão de Recursos Humanos 

proceder à notificação, com a máxima urgência, e pelos meios que se revelem mais 
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adequados, do teor do presente despacho, junto dos serviços e funcionários acima 

elencados. 

Leiria e Paços do Concelho, em __ de __________ de 2008. 

A Presidente da Câmara Municipal | Isabel Damasceno Campos» 

Mais deliberou que seja dado conhecimento do teor da presente deliberação às 

Juntas de Freguesia de Leiria, Marrazes, Monte Real, Monte Redondo, Parceiros, 

Pousos, Santa Eufemia e Souto da Carpalhosa. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 
3.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Recursos 
Humanos 
3.2.1. Projecto de Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
DLB N.º 0589/08 | Presente e distribuído o Projecto de Regulamento de Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade agendar o 

assunto em epígrafe para a próxima reunião para apreciação e votação. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 

3.2.2. Voto de pesar 
DLB N.º 0590/08 | Presente, pela Senhora Presidente, uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar ao funcionário Ludovino Manuel Pereira Ferraz 

dos Santos, Assistente Administrativo Principal, do quadro de pessoal desta Câmara 

Municipal, pelo falecimento de sua sogra. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Medalha comemorativa dos 25 anos de serviço no Município 
DLB N.º 0591/08 | Presente a relação do pessoal da Câmara Municipal bem como dos 

Serviços Municipalizados, que completa 25 anos de serviço no Município: 

TEMPO DE SERVIÇO NOME CATEGORIA 
DATA DE 

ENTRADA AO 
SERVIÇO ANOS MESES 

Rui Jorge 
Conceição Ferreira Bombeiro 2.ª Classe 01-03-1982 25 11 

Artur Oliveira 
Santos Asfaltador Principal 01-07-1982 25 10 

Maria de Fátima 
Santos Quinta 
F.Portugal 

T.Prof.Bib.Doc.Esp.
P 06-09-1982 25 7 

Francisco Jesus 
Roda 

T.Prof.Cons.Civil 
Esp.P 02-11-1982 25 6 

Maria Alice Lopes 
Vieira Olival Tesoureira Principal 01-02-1983 25 3 
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FUNCIONÁRIOS DOS SMAS 

TEMPO DE SERVIÇO 
NOME CATEGORIA 

DATA DE 
ENTRADA AO 

SERVIÇO ANOS MESES 

Virgolino Rosário 
Pereira Gomes Operador Principal 04-03-1983   a)     

Carlos Manuel Barbeiro 
de Sousa Canalizador Principal 01-03-1983     

José Fernando dos 
Santos Canalizador Principal 04-06-1982     

Graziete Ferreira Telefonista 05-11-1982     

Isabel Maria de Sousa 
Gonçalves dos Santos  01-07-1982   

Fernando Ferreira 
Jorge Fiel de Armazém 17-01-1983     

José Gomes Moreira Condutor de 
Máquinas 02-01-1983     

José António André 
Raimundo Topógrafo 02-05-1983     

a) A exercer funções na SIMLIS 

A Câmara, depois de analisar o assunto, na sequência das suas deliberações 

anteriores e tendo em conta os serviços prestados ao Município ao longo de mais de 25 

anos, deliberou por unanimidade atribuir a cada um dos funcionários acima 

mencionados a medalha comemorativa desse evento e cunhada expressamente para o 

efeito. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves não participou na análise e 

votação do presente assunto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
 D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o  

 

Direito de preferência na alienação de imóvel abrangido pela Área Crítica de 
Recuperação e Reconversão Urbanística e por servidão administrativa na área do 
património cultural. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0592/08 | Tendo sido publicado o anúncio n.º 89/2008 no site «Casa Pronta», 

relativo à alienação do imóvel, sito na Rua Alfredo Keil, n.º 3 e Travessa do Viana n.º 8 

e 10, localizado na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística de Leiria e 

zona especial de protecção do Castelo de Leiria e Capela de S. Pedro, em nome de 

Gestoliva – Imobiliária, SA, pelo preço €250.000,00, considera-se não haver interesse 

para o Município na aquisição do imóvel em causa, pelo que se propõe que não seja 

exercido o direito de preferência.   

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor 

da informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 

2008/04/22, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente, 
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datado de 2008/04/23 e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em 

causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 
5.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
5.1.1. Projecto Trocar por Miúdos 2008 
DLB N.º 0593/08 | Considerando que «a educação para a cidadania é uma componente 

obrigatória do currículo (...)» e que «o seu objectivo central é o de contribuir para a 

construção da identidade e o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos (...)»; 

Considerando que a escolaridade deverá constituir o começo de um processo de 

educação e formação ao longo da vida, imprescindível para responder aos novos 

desafios pessoais e sociais. 

Propõe-se, à semelhança de anos anteriores, o desenvolvimento de um 

projecto, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, no qual os alunos 

do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico assumem o papel de protagonistas. Assim, 

pretende-se sensibilizá-las para a importância da sua participação activa na sociedade, 

dando voz às suas opiniões, possibilitando a sua participação numa Assembleia 

«Pequenos e Deputados». 

Apresenta-se, de seguida, um quadro-síntese, com o programa de actividades 

do projecto: 
 

9 de Maio – VI Encontro “Pequenos e Deputados”  

10h00m às 12h00m • Recepção dos “Pequenos e Deputados” 
• “O que sei sobre Leiria e a sua história” 
• “A Assembleia Pequenos e Deputados e o seu 

funcionamento” 

Salão Nobre CML 

12h30m às 14h00m • Almoço convívio Escola EB 2,3 D. 
Dinis 

14h30m – 15h30m • Visita Guiada ao Centro de Interpretação Abrigo do Lagar 
Velho 

Lapedo 

2 de Junho – Comemorações do Dia Mundial da Criança 

10h15m às 12h30m • Assembleia “Pequenos e Deputados” Salão Nobre da 
CML 

10h30m às 12h00m • Filmes de Animação  
 

Teatro Miguel 
Franco 
Cinemas “O Paço” 

14h00m • Inauguração da Ludoteca Afonso Lopes Vieira Parque da Cidade 
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10h00m às 16h00m • Animação diversa (Jogos Tradicionais, Actividades 
Radicais, Insufláveis, ateliers, etc) 

• Mini-Regata do Lis 
• Almoço convívio 

Parque da Cidade 

Junho – Programa de Rádio “Pequenos e Deputados” 

10h00m – 11h00m • Programa de rádio, no qual participarão alguns dos 
“Pequenos e Deputados”, e outros intervenientes no 
projecto a fim de fazer um balanço da Assembleia.  

A definir 

 

Estimativa de custos (apoios/encargos a suportar pela CML) 
 

Descrição Orçamento 

a) Candidatura ao PRIME - Programa de Incentivos à Modernização da Economia - 
Transferência de 25% do valor das despesas para a Agência para a Promoção e 
Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

€1.780,00 

b) Atribuição de apoios os estabelecimentos de ensino participantes (1,5€ / aluno) e outras 
entidades parceiras 

€2.000,00 (*) 

Total 1 (apoios):  €3.780,00 

c) Almoço convívio: Pagamento de Géneros alimentares €1.000,00 (*) 

Total 2:  €1.000,00 

 
(*) Nota: Atendendo a que foi apresentada uma candidatura ao PRIME – Programa de Incentivos à Modernização da Economia, prevê-se 

que a mesma suporte grande parte dos custos previstos nas alíneas b) e c) do quadro.   

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 1744/08 e 1745/08, de 6 de Abril. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alíneas a) e b) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5 – 

A/02, de 11 de Janeiro, em conjugação com as alíneas e) e f) do n.º 3 artigo 19.º da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a realização das 

despesas apresentadas e transferir para: 

⎯ a Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós 25% do valor das despesas, até ao montante máximo de 

€1.780,00, após informação dos serviços de educação aos serviços financeiros; 

⎯ os estabelecimentos de ensino participantes e outras entidades parceiras, os 

apoios respectivos, até ao montante máximo de €2.000,00. As transferências 

efectuar-se-ão após informação dos serviços da educação aos serviços 

financeiros, na qual se indicará o nome da entidade e importância a transferir.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Programa Eco-Escolas. Rectificação   
DLB N.º 0594/08 | Presentes as facturas n.ºs 280201/08 e 280202/08, datadas de 12 de 

Março, no valor respectivamente de €100,00 e €180,00. 

Considerando que o Município de Leiria tem vindo a estabelecer há vários anos 

uma parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa, relativa ao programa ECO-

Escolas, na qual o Município se compromete a apoiar as escolas do concelho inscritas 

no programa e a transferir para a Associação Bandeira Azul da Europa uma 
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contribuição de €20,00 por cada Escola inscrita no Programa, bem como €45,00 por 

cada Escola galardoada com a Bandeira Verde; 

Considerando que o processo prevê que todos os anos seja assinada uma nova 

parceria e que no ano lectivo de 2006-2007 essa parceria não foi confirmada até à data 

da reunião, dia 4 de Março; 

Considerando que as propostas apresentadas na reunião de câmara de 

2008/03/04, eram apenas propostas e não facturas; 

Propõe-se: 

⎯ anular a deliberação de 2008/03/04 – Programa Eco-Escolas; 

⎯ solicitar autorização para proceder ao pagamento das facturas emitidas pela 

Associação Bandeira Azul da Europa, referentes ao programa Eco-Escolas 

2006/2007, conforme dados constantes na tabela seguinte: 

Entidade Factura Valor Descrição 

Factura 
280201/2008 

€100,00 Pagamento relativo às 5 escolas 
inscritas no projecto: EBI de Colmeias, 
Colégio Dinis de Melo, Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa, Colégio Nossa 
Senhora de Fátima, Colégio Senhor dos 
Milagres 

ABAE - Associação Bandeira 
Azul da Europa 

 

Contribuinte n.º 502 344 652 

Factura 
280202/2008 

€180,00 Pagamento relativo às 4 escolas 
galardoadas. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1776/08, de 6 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da d) do n.º 7 do 

artigo 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com a anulação da deliberação de 2008/03/04 e autorizar o pagamento das facturas 

n.ºs 280201/08 e 280202/08, emitidas pela Associação Bandeira Azul da Europa, no 

valor total de €280,00 (duzentos e oitenta euros), isento de IVA.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.3. Centro de Apoio ao Ensino Superior. Apoio 
DLB N.º 0595/08 | Na sequência da carta do Centro de Apoio ao Ensino Superior 

(CAES), com registo ENT. 08/8182, na qual é solicitado o apoio do Município de Leiria 

para a impressão do guião da «Benção dos Finalistas», foi levada a despacho da 

Senhora Presidente a seguinte informação: 

«Exma. Sra. Presidente: 

À semelhança de anos anteriores, o Centro de Apoio ao Ensino Superior (CAES), 

através de ofício com registo ENT. 08/8182, solicita o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria para a impressão do guião da “Benção dos Finalistas”. 

Considerando que: 

a) a actividade representa um marco importante na vida de centenas de jovens que 

estão a concluir o seu percurso de formação; 
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b) a iniciativa é conjunta entre o Centro de Apoio ao Ensino Superior e as 

Comissões de Finalistas de todas as Escolas do Ensino Superior de Leiria; 

c) este ano, devido ao elevado número de finalistas, ocorrem 2 momentos 

celebrativos em 17 e 31 de Maio; 

d) o envolvimento de tão elevado número de jovens e suas famílias traduz o 

expressivo significado que a actividade tem vindo a assumir, anualmente, na 

comunidade leiriense, 

e) a Câmara tem apoiado a iniciativa em anos anteriores; 

Considerando ainda que, de acordo com contactos efectuados pelo Sector do 

Aprovisionamento, e orçamentos apresentados, a concepção e impressão do guião 

«Benção dos Finalistas» (1400 exemplares), importa no valor de € 895,00 + IVA 

(proposta mais económica apresentada pela firma Formoprinte), e não é possível 

cumprir todos os requisitos legais inerentes ao processo de aquisição em devido tempo, 

solicita-se autorização de V. Exa. para a realização desta despesa.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1773/08, de 6 de Maio. 

«DESPACHO 

No uso das competências que me estão conferidas pela alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e pela alínea g) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, autorizo o pagamento da despesa acima referida, no valor de €895,00 + IVA à 

empresa Formoprinte. 

A Presidente da Câmara Municipal» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara acima transcrito, concordando com a 

proposta da Divisão de Acção Educativa Municipal, para aquisição da concepção e 

impressão do guião «Benção dos Finalistas» (1400 exemplares), com o custo total de € 

895,00 + IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.4. Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1.º CEB. Ano Lectivo 2007/2008. Rectificação de valores 
DLB N.º 0596/08 | Presente a deliberação de Câmara de 2007/12/11, referente ao 

assunto mencionado em epígrafe, que foi emitida com lapsos que importa rectificar. 

Assim: 

Onde se lê: «APECP – Ass. De Pais e EE da Escola das Courelas – Pousos 

Custo de transporte - €20,00»  

Deverá ler-se: «Custo de transporte - €20,00 + IVA à taxa legal em vigor» 

Onde se lê: «Associação de Pais da Escola do 1º CEB de Sismaria da Gândara 
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Preço de refeição (criança/dia) - €2,49» 

Deverá ler-se: «€2,45 + IVA à taxa legal em vigor» 

Onde se lê: «Freguesia de Ortigosa 

EB1 Lameira- Pessoal de apoio e matéria prima não alimentar - €12,00 

EB1 Ortigosa- Pessoal de apoio e matéria prima não alimentar - €16,00» 

Deverá ler-se: «Freguesia de Ortigosa 

EB1 Lameira- Pessoal de apoio e matéria prima não alimentar - €16,35 (IVA incluído) 

EB1 Ortigosa- Pessoal de apoio e matéria prima não alimentar - €16,35 (IVA incluído)» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

respectiva rectificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
5.2.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social e Família 
DLB N.º 0597/08 | Presente a seguinte tabela para atribuição de apoio financeiro a 

entidade legalmente existente no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta n.º 

Lions Clube de Leiria 
(Entrada 2325/2008)  

Apoio para pagamento de 
renda referente ao ano de 
2008. 

€4.277,40 2008-A-110 1786/08, de 7 
de Maio 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

atribuir o apoio financeiro supra referido à entidade constante no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2.2. Atribuição de apoio financeiro à Conferência de S. Vicente Paulo dos 
Pousos para melhoria de habitações 
DLB N.º 0598/08 | Presente pedido de apoio da Conferência de S. Vicente Paulo dos 

Pousos (Ent. 3815/2008), no qual esta solicita ao Município de Leiria apoio económico 

para obras em duas habitações de Maria Isabel Rico e Manuel Jorge Carvalheiro, 

residentes no lugar de Padrão e Casal Novo, respectivamente. Nessa sequência foi 

emitida a informação da Divisão de Acção Social e Família que a seguir se transcreve: 

«Na sequência do pedido de apoio económico, formulado pela Conferência de 

S. Vicente de Paulo e corroborado pela Comissão Social de Freguesia de Pousos, para 

a realização de obras de melhoramento nas casas de duas famílias em situação de 

grave carência habitacional daquela freguesia, procedeu-se ao estudo sócio económico 

de ambas, após realização de visita domiciliária, em 03/04/2008. 

Maria Isabel Rico nasceu a 24/04/44 e reside no lugar de Padrão, Rua Principal, 

n.º 345 – Pousos. É viúva e recebe uma pensão de €200,00. Vive em casa própria e 

coabitam consigo duas filhas, um genro e um neto menor, com um total de rendimentos 
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de cerca de €600,00. A casa, correspondendo a uma tipologia T3, é de construção 

antiga e precária, tem água e electricidade mas não tem uma cozinha condigna nem 

instalações sanitárias o que torna o espaço muito insalubre e com poucas condições de 

habitabilidade. 

Com uma capitação de €160,00 e despesas permanentes de saúde, torna-se 

impossível para esta família, suportar quaisquer despesas com a realização de obras de 

melhoramento na sua habitação. 

Manuel Jorge Carvalheiro nasceu a 11/11/49 e reside na Travessa do Vale, n.º 

40 – Casal Novo, na mesma freguesia. É viúvo há um ano e tem um filho menor. 

Manuel Carvalheiro trabalha e recebe um vencimento aproximado a €400,00. Não 

recebe pensão de sobrevivência da mulher, nem o filho pensão de orfandade. 

A casa que habita coube-lhe por herança dos pais e, embora tenha luz e água, 

tem reduzidas condições de habitabilidade. É de construção antiga e precária, de 

dimensões exíguas, necessitando de obras de melhoramento para garantir aos seus 

ocupantes condições de conforto, segurança e salubridade.  

Assim, tendo em conta o empenhamento da comunidade, os baixos rendimentos 

destas duas famílias e à grave situação de carência habitacional em que se encontram, 

considera-se pertinente a atribuição do subsídio solicitado no valor total de €10.500,00, 

de acordo com o orçamento proposto para estas duas situações e a conceder à 

Conferência de S. Vicente de Paulo da Freguesia de Pousos.» 

Deste modo, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro à Conferência S. 

Vicente Paulo dos Pousos no valor de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

Rubrica 2008-I-60, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1780/08, de 7 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º, da alínea d) do artigo 24.º ambas da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de 

Novembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro à Conferência S. 

Vicente Paulo dos Pousos no valor €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros) conforme 

proposta apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 
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6.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
6.1.1. Apoio ao Rancho da Região de Leiria  
DLB N.º 0599/08 | No âmbito do apoio solicitado pelo Rancho da Região de Leiria para 

o baile de beneficência que realizou no dia 2007/09/15, no Parque da Cidade 

(ENT.18714/07), foi cedido o palco do Município. Dado que o mesmo está apetrechado 

com quadro eléctrico, foi posteriormente emitida pela EDP a correspondente factura no 

valor de €56,16 e cujo pagamento importa regularizar.  

Assim, solicita-se a autorização para pagamento daquela despesa, utilizando 

para o efeito a rubrica 2008/A/317, Outros eventos 12/0602039902, tendo a mesma sido 

objecto da proposta de cabimento n.º 1794/08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade autorizar o pagamento da factura n.º 10287775675, no valor de €56,16. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva  
DLB N.º 0600/08 | Presente o pedido do Orfeão de Leiria para cedência gratuita das 

instalações do Teatro José Lúcio da Silva para a realização do «Concerto Final da 

Orquestra do 5.º Estágio Internacional de Orquestra da Região de Leiria/Fátima» no 

próximo dia 27 de Julho. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliberou por unanimidade 

autorizar, nos termos das Normas de Funcionamento em vigor, a cedência gratuita do 

Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente no dia 27 de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.3. Confraria Gastronómica Pinhal do Rei - Leiria. Cedência das instalações do 
Castelo. Cerimónia de Entronização dos Confrades Fundadores  
DLB N.º 0601/08 | Presente o pedido da Confraria Gastronómica Pinhal do Rei, Leiria 

para a cedência das instalações do Castelo de Leiria (ENTFE. 08/3014) no dia 7 de 

Junho, no âmbito da Cerimónia de Entronização dos Confrades Fundadores a qual 

mereceu, de acordo com o Regulamento vigente, a seguinte informação por parte da 

Divisão de Museus e Património: 

⎯ «Sugere-se a isenção de taxa de ocupação, por se tratar de um evento de 

interesse para a comunidade; 

⎯ O evento deverá ser acompanhado por 2 funcionários do Município, fora do 

horário de abertura ao público; 

⎯ Neste caso, deve o Município suportar as despesas dos funcionários municipais 

necessários ao acompanhamento do evento; 

⎯ Número máximo de participantes – 150; 

⎯ Toda a logística será suportada pela entidade requerente; 
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⎯ Deve o requerente garantir todas as condições de higiene e segurança 

necessárias ao bom uso do espaço; 

⎯ Deverão ser observadas todas as regras constantes do Regulamento de 

cedência do Castelo, a remeter ao requerente; 

⎯ O requerente deve indicar uma pessoa, ligada ao evento para permanecer junto 

à entrada do Castelo, a fim de identificar as pessoas afectas ao evento, 

nomeadamente membros da organização e convidados.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com os motivos expostos, 

ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade autorizar a cedência gratuita das instalações do 

Castelo no dia 7 de Junho de 2008 à Confraria Gastronómica Pinhal do Rei, Leiria, 

devendo observar-se os condicionalismos constantes do respectivo Regulamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão do Desporto e 
Juventude  
6.2.1. Apoio para a Realização do Campeonato Nacional de Badminton de 
Veteranos. Clube de Badminton de Leiria 
DLB N.º 0602/08 | Presente a carta do Clube de Badminton de Leiria (ENT. 08/4866, de 

26 de Fevereiro), a solicitar apoio para a realização do Campeonato Nacional de 

Veteranos, a realizar no dia 24 de Maio de 2008, no Pavilhão Desportivo Municipal dos 

Pousos, propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, 

a atribuição de um apoio financeiro no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta 

euros), bem como a oferta de 60 t-shirts alusivas ao Município de Leiria, 60 sacos 

plástico com o brasão do Município de Leiria e o seguinte apoio logístico: 

⎯ Empréstimo e transporte de 40 cadeiras; 

⎯ Empréstimo e transporte de 20 vasos de plantas. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1761/08, de 6 de Maio. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao Clube de Badminton de Leiria 

o referido apoio financeiro, no valor total de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), 

bem como a oferta de 60 t-shirts alusivas ao Município de Leiria, 60 sacos plástico com 

o brasão do Município de Leiria e o apoio logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2.2. Apoio para a Realização do «XXIV Circuito de Ciclismo da Cidade de Leiria». 
União de Ciclismo de Leiria 
DLB N.º 0603/08 | Presente a carta da União de Ciclismo de Leiria (ENT. 08/6886, de 

20 de Março), a solicitar apoio para a realização do «XXIV Circuito de Ciclismo da 

Cidade de Leiria», a realizar no dia 18 de Maio de 2008 e que faz parte integrante do 

calendário nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo, propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro no 

valor total de €1.000, 00 (mil euros). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1762/08, de 6 de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à União de Ciclismo de Leiria o 

referido apoio financeiro no valor total de €1.000,00 (mil euros). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.3. Apoio para a Realização da Fase Concentrada Nacional. Final do 
Campeonato Nacional de Voleibol da 2.ª Divisão Feminino. Associação Cultura e 
Juventude. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0604/08 | Presente a ENTFE. n.º 3247/08, de 28 de Abril, a solicitar apoio para 

a realização da Fase Concentrada Nacional – Final do Campeonato Nacional de 

Voleibol da 2.ª Divisão Feminino, a realizar nos dias 9, 10 e 11 de Maio de 2008, no 

Pavilhão Desportivo Municipal dos Pousos, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, 

Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de um apoio financeiro no valor total de €500,00 

(quinhentos euros), bem como a oferta de 75 t-shirts alusivas ao Município de Leiria e 

75 sacos plástico com o brasão do Município de Leiria. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pela Senhora Presidente da Câmara 

em 6 de Maio de 2008, relativo à autorização da atribuição do apoio financeiro e ofertas 

supracitadas. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2008, 

CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da 

proposta de cabimento n.º 1763/08, de 6 de Maio. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto do n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho proferido pela Senhora Presidente em 6 de Maio de 2008, com vista à 

atribuição de um apoio financeiro de €500,00 (quinhentos euros) e a oferta de 75 t-shirts 

alusivas ao Município de Leiria e 75 sacos plástico com o brasão do Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2.4. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infra-estruturas. 
Candidatura de Dezembro de 2007 
DLB N.º 0605/08 | Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo/ Infra-Estruturas, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, 

Eng.ª Isabel Gonçalves, a atribuição de apoio financeiro às Colectividades constantes 

no quadro abaixo, no valor de €60.962,00 (sessenta mil novecentos e sessenta e dois 

euros): 

CLUBE FREGUESIA TIPO DE CONSTRUÇÃO TOTAL DE 
APOIO 

Círculo Cultural 
Amigos do Vale  Arrabal 

Sede Social  - Pintura exterior e 
interior. €1.815, 00 

G.D.R. Boavista Boavista 
Campo de Futebol 11 - Remodelação 
do Sistema de iluminação  €9.178, 00 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira 
Campo de Futebol 11 - Vedação 

€3.605, 00 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira Campo de Futebol 11 - Iluminação €1.745, 00 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira 
Campo de Futebol 11 - Furo para 
captação de água €1.443, 00 

C.R. Carvide Carvide 
Campo de Futebol 11 - Colocação de 
vedação parcial €3.180, 00 

G.D. Carreirense Carreira Sede Social - 4ª Fase: Subida de 
paredes e cobertura  €4.324, 00 

C.R.C. “O Abelha” Colmeias 
Polidesportivo de Ar Livre - 
Alcatroamento de zona envolvente €1.483, 00 

Liga Social e 
Cultural Campos do 
Lis 

Marrazes 
Sede Social - Substituição do piso, 
janelas e tecto €2.778, 00 

C.P.R. Pocariça Maceira 
Pavilhão - 2ª Fase: Estrutura metálica, 
placas e vigas  €7.962, 00 

C.P.R. Pocariça Maceira 
Pavilhão 2ª Fase: Cobertura metálica/ 
painel Sandwich €3.252, 00 

A.D.R.C. Barreiro Memória 
Sede Social - Canalizações 

€847, 00 

A.D.R.C. Barreiro Memória 
Sede Social - Colocação de janelas e 
estores €3.180, 00 

Núcleo Desportos 
Motorizados de 
Leiria  

Milagres 
Cobertura de Bancada 

€263, 00 

C.C.R. Segodim Monte real Pintura interior do Pavilhão  €2.571, 00 

G.D.C.R. “Os 
Mouratos” Parceiros 

Infra-estrutura para prática de 
Chinquilho  €1.110, 00 

A.R. Andrinense Pousos 
Sede Social -  Pintura interior do edifico  

€2.226, 00 

C.A. Regueira de 
Pontes  Regueira de pontes 

Polidesportivo - 2ª Fase: Construção de 
balneários  €10.000, 00 

A disponibilização das verbas será feita através da atribuição de 25% do valor 

total após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das mesmas.  
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O apoio a efectuar, €60.962,00 está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, CAE 12/080701 (2008-I-147 – Apoio para equipamento e infra-estruturas) e 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 1758/08, de 6 de Maio de 2008. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os subsídios de acordo com o 

mapa acima transcrito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.5. Programa de Apoio ao Associativismo Desportiva/Infra-estruturas. 
Candidatura de Junho de 2008 
DLB N.º 0606/08 | Decorrerá de 1 a 30 de Junho de 2008 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-estruturas para 

a atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria de infra-

estruturas desportivas e sociais. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

⎯ Ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto e Juventude para 

construção, conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas e sociais; 

⎯ Fotocópia dos estatutos aprovados e publicados em Diário da República, 

quando não tenham sido entregues anteriormente; 

⎯ Declaração com indicação dos membros que representam a entidade para 

efeitos financeiros e respectiva identificação; 

⎯ Impresso de formalização da candidatura e respectivo orçamento. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais 

para a construção, conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais, 

bem como afixar Edital nos lugares públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.6. II Rosas do Liz. Festival de Tunas Femininas de Leiria. Pedido de apoio 
(Ent.08/9499) 
DLB N.º 0607/08 | Presente, pela Senhora Presidente, o documento da Noctuna – Tuna 

Feminina do Instituto Politécnico de Leiria, relativo à realização do «II Rosas do Liz – 

Festival de Tunas Femininas de Leiria», nos dias 17 e 18 de Maio do corrente, que 

contará com a participação de cinco tunas. 

Propõe a Senhora Presidente que se atribuam os seguintes apoios: 

⎯ recepção às Tunas participantes, no Salão Nobre da Câmara, dia 17 de Maio 

pelas 14h00m; 
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⎯ oferta de quatro medalhas do município às tunas participantes; 

⎯ um subsídio, a atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, no valor de €500,00 (quinhentos euros) para fazer face a 

despesas com os prémios e material gráfico do Festival. 

O apoio a atribuir no âmbito do «II Rosas do Liz – Festival de Tunas Femininas 

de Leiria» está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 

2008, Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 0199/ 2008/ A/ 218) e foi objecto de proposta de cabimento n.º 1767/08, de 6 

de Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão um subsídio no valor de €500,00 (quinhentos euros) para fazer face a despesas 

que terá com os prémios e material gráfico do Festival, bem como aprovar os restantes 

apoios solicitados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.7. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2007. Correcção do apoio 
anual: 
6.2.7.1. Núcleo de Espeleologia de Leiria 
DLB N.º 0608/08 | Presente, pela Senhora Presidente, a Informação Interna n.º 

4715/2008, da Divisão do Desporto e Juventude (Juventude), que abaixo se transcreve: 

«No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil Municipal, Apoio 

Anual para 2007, foi presente, pelo Núcleo de Espeleologia de Leiria, o respectivo 

relatório de actividades, conforme previsto na alínea f) da Cláusula 4.ª do protocolo, 

aprovado em reunião de Câmara de 29 de Março de 2007, para o qual fora deliberado 

um apoio no valor de €1.370,00 para a concretização de uma iniciativa e duas 

actividades, respectivamente, «Para Lá da Nascente – Actualização do cadastro de 

grutas no Concelho de Leiria»; «Percursos Pedestres – Trilhos do Lis» e «Às Sextas no 

NEL – Ciclo de Conferências». 

Dado que a actividade «Às Sextas no NEL – Ciclo de Conferências» não foi 

realizada, ter-se-á de corrigir o apoio atribuído (diferença de €450,00). 

Sugere-se, pois, que o Núcleo de Espeleologia de Leiria proceda à devolução de 

€39,00 e que o Município não proceda à liquidação da 3.ª parte, no valor de €411,00 

(€39,00 + €411,00 = €450,00), matéria a ser presente em reunião de Câmara.» 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

correcção do apoio, não liquidando a 3.ª parte no valor de €411,00, ao Núcleo de 

Espeleologia de Leiria devendo o mesmo proceder à devolução de €39,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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6.2.7.2. Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real 
DLB N.º 0609/08 | Presente, pela Senhora Presidente, a Informação Interna n.º 

5718/2008, da Divisão do Desporto e Juventude (Juventude), que abaixo se transcreve: 

«No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil Municipal, Apoio Anual 

para 2007, foi presente, pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077, de Monte 

Real, o respectivo relatório de actividades, conforme previsto na alínea f) da Cláusula 

4.ª do protocolo, aprovado em reunião de Câmara de 29 de Março de 2007, para o qual 

fora deliberado um apoio no valor de €600,00 para a concretização de duas actividades: 

«Concurso - A Família» e «VI Rebenta Rodas». 

Dado que a actividade «Concurso – A Família» não foi realizada, ter-se-á de 

corrigir o apoio atribuído (diferença de €100,00). 

Relativamente à actividade «VI Rebenta Rodas», embora tenha sido realizada e 

atingido os objectivos a que se tinha proposto, o Agrupamento de Escuteiros do CNE. 

N.º 1077 de Monte Real, não consegue, de todo, apresentar documentos de despesa 

de acordo com os preceitos legais a que estão obrigados. Sugere-se, pois, a redução 

da verba proporcional ao valor não justificado através de documentos de despesa. 

Nome da actividade Valor 
atribuído 

Valor a apresentar 
através de 80% de 
documentos de despesa 

Valores 
justificados 

Valores 
por 
justificar 

VI Rebenta Rodas €500,00 €400,00 €162,89 €237,11 

Sugere-se, pois, a correcção de apoio ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. 

n.º 1077 de Monte Real no valor de €337,11 (€100,00 + €237,11). Para o efeito, tendo 

em conta que a 2.ª parte ainda não foi liquidada (no valor de €180,00), sugerimos que o 

Município não proceda à liquidação da 2.ª parte e que a 3.ª parte seja liquidada no valor 

de €22,89 (€180,00 + €157,11 = €337,11), matéria a ser presente em reunião de 

Câmara.» 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

correcção do apoio, não liquidando a 2.ª parte e liquidando a 3.ª parte ao Agrupamento 

de Escuteiros do C.N.E. n.º 1077 de Monte Real no valor de €22,89. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.8. Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 2008: 
6.2.8.1. Protocolo entre o Município de Leiria e o Agrupamento de Escuteiros do 
C.N.E. n.º 1160 de Amor 
DLB N.º 0610/08 | Presente, pela Senhora Presidente, o Protocolo relativo ao P.A.A.J., 

que abaixo se transcreve: 
«PROTOCOLO PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 

(P.A.A.J.) 
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APOIO ANUAL 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e o Agrupamento de Escuteiros 

do C.N.E. N.º 1166 de Amor, cuja identificação se comprova através da publicação na 

III Série do Diário da República n.º 156, de 9 de Julho de 1992, representado por 

Albertino Duarte Rainho, na qualidade de Chefe de Agrupamento, como segundo 

outorgante, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se 

pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio ao Agrupamento de 

Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 de Amor para a concretização de uma iniciativa proposta 

no respectivo Plano de Actividades, devidamente apresentado ao Município de Leiria, 

no prazo estabelecido pelo Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Cláusula 2.ª 
(Objectivo) 

Este protocolo tem como objectivo apoiar a execução e o desenvolvimento de uma 

iniciativa do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 de Amor, a nível financeiro, 

no âmbito da modalidade “Apoio Anual”. 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4, do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a conceder um apoio financeiro no valor total de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros) ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 

de Amor, destinado à concretização da iniciativa: “Equipamento da Sede”. 

Cláusula 4.ª 
(Obrigações do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 de Amor) 

O Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 de Amor compromete-se a: 

a) garantir a concretização da iniciativa “Equipamento da Sede”, de acordo com a 

descrição feita no Plano de Actividades. 

b) angariar todos os restantes meios necessários à consecução da iniciativa 

apoiada pelo Município de Leiria. 

c) publicitar o apoio do Município de Leiria, em articulação directa com a Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, em todos os meios de divulgação 

utilizados para a iniciativa apoiada por este. 
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d) colaborar e/ou participar em iniciativas organizadas pelo Município de Leiria, 

sempre que solicitado por este. 

e) facultar informações relativas ao desenvolvimento da iniciativa apoiada pelo 

Município de Leiria, sempre que solicitado por este. 

f) apresentar o Relatório de Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada 

pelo Município de Leiria constante do presente protocolo, o qual deverá conter em 

anexo 80% dos documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito do 

desenvolvimento da iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria, de 

acordo com o designado na cláusula 3.ª.  

Cláusula 5.ª 
(Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo Município de Leiria) 

1. O apoio financeiro será atribuído em três partes, segundo o calendário abaixo 

enunciado: 

1ª parte 40% Até 28 de Maio  
2ª parte 30% Até 30 de Junho 
3ª parte 30% Após a concretização da 

iniciativa 

2. A transferência relativa à 2.ª parte só será disponibilizada pelo Município de Leiria 

após reunião do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 de Amor com o serviço 

da Juventude do Município de Leiria no sentido deste se inteirar do desenvolvimento da 

iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria. 

3. A transferência da 3.ª parte será efectuada após a apresentação do Relatório de 

Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada pelo Município de Leiria, 

constante do presente protocolo e de acordo com o designado na cláusula 3.ª. 

4. Caso o Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 de Amor não remeta ao 

Município de Leiria, durante o ano civil em que decorre o PAAJ, os documentos 

imprescindíveis à liquidação da 3.ª parte, este não efectuará o correspondente 

pagamento. 

Cláusula 6.ª 
(Penalizações) 

O desrespeito do presente Protocolo acarretará como penalização devolução do apoio 

financeiro já atribuído pelo Município de Leiria. 

Cláusula 7.ª 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ____ de Maio de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 
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A Chefe do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1166 de Amor | Albertino Duarte 

Rainho» 

O apoio a atribuir no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 

2008 está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 

2008, Código de Classificação Económica 12/080701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 010101/ 2008/ I/ 150), e foi cabimentada pela proposta n.º 1768/08, de 6 de 

Maio. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com o conteúdo do Protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.8.2. Protocolo entre o Município de Leiria e o Agrupamento de Escuteiros do 
C.N.E. n.º 1209 da Bidoeira 
DLB N.º 0611/08 | Presente, pela Senhora Presidente, o Protocolo relativo ao P.A.A.J., 

que abaixo se transcreve: 
«PROTOCOLO PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 

(P.A.A.J.) 

APOIO ANUAL 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e o Agrupamento de Escuteiros 

do C.N.E. N.º 1209 da Bidoeira, cuja identificação se comprova através da publicação 

na III Série do Diário da República n.º 156, de 9 de Julho de 1992, representado por 

Carla Cristina Dionísio Carreira na qualidade de Chefe de Agrupamento, como segundo 

outorgante, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual passará a reger-se 

pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio ao Agrupamento de 

Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 da Bidoeira para a concretização de uma iniciativa 

proposta no respectivo Plano de Actividades, devidamente apresentado ao Município de 

Leiria, no prazo estabelecido pelo Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Cláusula 2.ª 
(Objectivo) 

Este protocolo tem como objectivo apoiar a execução e o desenvolvimento de uma 

iniciativa do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 da Bidoeira, a nível 

financeiro, no âmbito da modalidade “Apoio Anual”. 
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Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4, do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a conceder um apoio financeiro no valor total de 

€1.000,00 (mil euros) ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 de Bidoeira, 

destinado à concretização da iniciativa: “Aquisição Equipamento e Material de Campo”. 

Cláusula 4.ª 
(Obrigações do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 de Bidoeira) 

O Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 de Bidoeira compromete-se a: 

a) garantir a concretização da iniciativa “Aquisição Equipamento e Material de 

Campo”, de acordo com a descrição feita no Plano de Actividades. 

b) angariar todos os restantes meios necessários à consecução da iniciativa 

apoiada pelo Município de Leiria. 

c) publicitar o apoio do Município de Leiria, em articulação directa com a Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, em todos os meios de divulgação 

utilizados para a iniciativa apoiada por este. 

d) colaborar e/ou participar em iniciativas organizadas pelo Município de Leiria, 

sempre que solicitado por este. 

e) facultar informações relativas ao desenvolvimento da iniciativa apoiada pelo 

Município de Leiria, sempre que solicitado por este. 

f) apresentar o Relatório de Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada 

pelo Município de Leiria constante do presente protocolo, o qual deverá conter em 

anexo 80% dos documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito do 

desenvolvimento da iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria, de 

acordo com o designado na cláusula 3.ª.  

Cláusula 5.ª 
(Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo Município de Leiria) 

1. O apoio financeiro será atribuído em três partes, segundo o calendário abaixo 

enunciado: 

1ª parte 40% Até 28 de Maio 
2ª parte 30% Até 30 de Junho 
3ª parte 30% Após a concretização da 

actividade 

2. A transferência relativa à 2.ª parte só será disponibilizada pelo Município de Leiria 

após reunião do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 de Bidoeira com o 

serviço da Juventude do Município de Leiria no sentido deste se inteirar do 

desenvolvimento da iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria. 
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3. A transferência da 3.ª parte será efectuada após a apresentação do Relatório de 

Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada pelo Município de Leiria 

constantes do presente protocolo e de acordo com o designado na cláusula 3.ª. 

4. Caso o Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 de Bidoeira não remeta ao 

Município de Leiria, durante o ano civil em que decorre o PAAJ, os documentos 

imprescindíveis à liquidação da 3.ª parte, este não efectuará o correspondente 

pagamento. 

Cláusula 6.ª 
(Penalizações) 

O desrespeito do presente Protocolo acarretará como penalização a devolução do apoio 

financeiro já atribuído pelo Município de Leiria. 

Cláusula 7.ª 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ______ de Maio de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

A Chefe do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1209 de Bidoeira | Carla Cristina 

Dionísio Carreira» 

O apoio a atribuir no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 

2008 está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 

2008, Código de Classificação Económica 12/080701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 010101/ 2008/ I/ 150), e foi cabimentada pela proposta n.º 1768/08, de 6 de 

Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com o conteúdo do Protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.8.3. Protocolo entre o Município de Leiria e o Agrupamento de Escuteiros do 
C.N.E. n.º 1136 de Carvide 
DLB N.º 0612/08 | Presente, pela Senhora Presidente, o Protocolo relativo ao P.A.A.J., 

que abaixo se transcreve: 
«PROTOCOLO PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 

(P.A.A.J.) 

APOIO ANUAL 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 
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Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e o Agrupamento de Escuteiros 

do C.N.E. N.º 1136 de Carvide, cuja identificação se comprova através da publicação na 

III Série do Diário da República n.º 156, de 9 de Julho de 1992, representado por 

Agostinho Nuno Carnide Pedrosa, na qualidade de Chefe de Agrupamento, como 

segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual passará a 

reger-se pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio ao Agrupamento de 

Escuteiros do C.N.E. N.º 1136 de Carvide para a concretização de uma iniciativa 

proposta no respectivo Plano de Actividades, devidamente apresentado ao Município de 

Leiria, no prazo estabelecido pelo Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 
Cláusula 2.ª 
(Objectivo) 

Este protocolo tem como objectivo apoiar a execução e o desenvolvimento de uma 

iniciativa do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1136 de Carvide, a nível 

financeiro, no âmbito da modalidade “Apoio Anual”. 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a conceder um apoio financeiro no 

valor total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) ao Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. N.º 1136 de Carvide, destinado à concretização da iniciativa: “Equipamento da 

Sede”, designadamente para fazer face a despesas com a aquisição de uma 

multifunções, de um projector e de um computador portátil. 

Cláusula 4.ª 
(Obrigações do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1136 de Carvide) 

O Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1136 de Carvide compromete-se a: 

a) garantir a concretização da iniciativa “Equipamento da Sede”, de acordo com a 

descrição feita no Plano de Actividades. 

b) angariar todos os restantes meios necessários à consecução da iniciativa 

apoiada pelo Município de Leiria. 

c) publicitar o apoio do Município de Leiria, em articulação directa com a Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, em todos os meios de divulgação 

utilizados para a iniciativa apoiada por este. 

d) colaborar e/ou participar em iniciativas organizadas pelo Município de Leiria, 

sempre que solicitado por este. 
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e) facultar informações relativas ao desenvolvimento da iniciativa apoiada pelo 

Município de Leiria, sempre que solicitado por este. 

f) apresentar o Relatório de Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada 

pelo Município de Leiria constante do presente protocolo, o qual deverá conter em 

anexo 80% dos documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito do 

desenvolvimento da iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria, de 

acordo com o designado na cláusula 3.ª.  

Cláusula 5.ª 
(Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo Município de Leiria) 

1. O apoio financeiro será atribuído em três partes, segundo o calendário abaixo 

enunciado: 

1ª parte 40% Até 28 de Maio 
2ª parte 30% Até 30 de Junho 
3ª parte 30% Após a concretização da 

iniciativa 

2. A transferência relativa à 2ª parte só será disponibilizada pelo Município de Leiria 

após reunião do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1136 de Carvide com o 

serviço da Juventude do Município de Leiria no sentido deste se inteirar do 

desenvolvimento da iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria. 

3. A transferência da 3ª parte será efectuada após a apresentação do Relatório de 

Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada pelo Município de Leiria, 

constante do presente protocolo e de acordo com o designado na cláusula 3.ª. 

4. Caso o Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1136 de Carvide não remeta ao 

Município de Leiria, durante o ano civil em que decorre o PAAJ, os documentos 

imprescindíveis à liquidação da 3.ª parte, este não efectuará o correspondente 

pagamento. 

Cláusula 6.ª 
(Penalizações) 

O desrespeito do presente Protocolo acarretará como penalização devolução do apoio 

financeiro já atribuído pelo Município de Leiria. 

Cláusula 7.ª 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ______ de Maio de 2008. 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

O Chefe do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1136 de Carvide | Agostinho 

Nuno Carnide Pedrosa» 
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O apoio a atribuir no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 

2008 está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 

2008, Código de Classificação Económica 12/080701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 010101/ 2008/ I/ 150), e foi cabimentada pela proposta n.º 1768/08, de 6 de 

Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com o conteúdo do Protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.8.4. Protocolo entre o Município de Leiria  e o Agrupamento de Escuteiros do 
C.N.E. n.º 1041 de Caranguejeira 
DLB N.º 0613/08 | Presente, pela Senhora Presidente, o Protocolo relativo ao P.A.A.J., 

que abaixo se transcreve: 
«PROTOCOLO PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 

(P.A.A.J.) 

APOIO ANUAL 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 

cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de 

Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de 

Marrazes, concelho de Leiria, como primeiro outorgante e o Agrupamento de Escuteiros 

do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira, cuja identificação se comprova através da 

publicação na III Série do Diário da República n.º 156, de 9 de Julho de 1992, 

representado por Paulo dos Santos Jorge, na qualidade de Chefe de Agrupamento, 

como segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual 

passará a reger-se pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto definir e regular o apoio ao Agrupamento de 

Escuteiros do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira para a concretização de uma iniciativa 

proposta no respectivo Plano de Actividades, devidamente apresentado ao Município de 

Leiria, no prazo estabelecido pelo Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. 

Cláusula 2.ª 
(Objectivo) 

Este protocolo tem como objectivo apoiar a execução e o desenvolvimento de uma 

iniciativa do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira, a nível 

financeiro, no âmbito da modalidade “Apoio Anual”. 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Município de Leiria) 
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O Município de Leiria compromete-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4, do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a conceder um apoio financeiro no valor total de 

€5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros) ao Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 

1041 de Caranguejeira, destinado à concretização da iniciativa: “Construção da Sede de 

Agrupamento – 2.ª Fase - Estrutura Metálica e Revestimentos”. 

Cláusula 4.ª 
(Obrigações do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira) 

O Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira compromete-se a: 

a) garantir a concretização da iniciativa “Construção da Sede de Agrupamento – 2.ª 

Fase - Estrutura Metálica e Revestimentos”, de acordo com a descrição feita no Plano 

de Actividades. 

b) angariar todos os restantes meios necessários à consecução da iniciativa 

apoiada pelo Município de Leiria. 

c) publicitar o apoio do Município de Leiria, em articulação directa com a Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação, em todos os meios de divulgação 

utilizados para a iniciativa apoiada por este. 

d) colaborar e/ou participar em iniciativas organizadas pelo Município de Leiria, 

sempre que solicitado por este. 

e) facultar informações relativas ao desenvolvimento da iniciativa apoiada pelo 

Município de Leiria, sempre que solicitado por este. 

f) apresentar o Relatório de Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada 

pelo Município de Leiria constante do presente protocolo, o qual deverá conter em 

anexo 80% dos documentos comprovativos das despesas efectuadas no âmbito do 

desenvolvimento da iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria, de 

acordo com o designado na cláusula 3.ª.  

Cláusula 5.ª 
(Calendarização do apoio financeiro atribuído pelo Município de Leiria) 

1. O apoio financeiro será atribuído em três partes, segundo o calendário abaixo 

enunciado: 

1ª parte 40% Até 28 de Maio 
2ª parte 30% Até 30 de Junho 
3ª parte 30% Após a concretização da 

actividade 

2. A transferência relativa à 2.ª parte só será disponibilizada pelo Município de Leiria 

após reunião do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira com 

o serviço da Juventude do Município de Leiria no sentido deste se inteirar do 

desenvolvimento da iniciativa apoiada financeiramente pelo Município de Leiria. 
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3. A transferência da 3.ª parte será efectuada após a apresentação do Relatório de 

Actividades relativo à consecução da iniciativa apoiada pelo Município de Leiria 

constantes do presente protocolo e de acordo com o designado na cláusula 3.ª. 

4. Caso o Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira não 

remeta ao Município de Leiria, durante o ano civil em que decorre o PAAJ, os 

documentos imprescindíveis à liquidação da 3.ª parte, este não efectuará o 

correspondente pagamento. 

Cláusula 6.ª 
(Penalizações) 

O desrespeito do presente Protocolo acarretará como penalização a devolução do apoio 

financeiro já atribuído pelo Município de Leiria. 

Cláusula 7.ª 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 

3.º do Código do Imposto do Selo. 

Leiria, ______ de Maio de 2008 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

O Chefe do Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 1041 de Caranguejeira | Paulo 

dos Santos Jorge» 

O apoio a atribuir no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 

2008 está em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 

2008, Código de Classificação Económica 12/080701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 010101/ 2008/ I/ 150), e foi cabimentada pela proposta n.º 1768/08, de 6 de 

Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com o conteúdo do Protocolo acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2.8.5. Apoio anual aos Grupos Informais de Jovens 
DLB N.º 0614/08 | No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil (PAAJ) 

para 2008, designadamente na modalidade “Apoio Anual”, a Senhora Presidente da 

Câmara apresentou a proposta inerente aos seguintes Grupos Informais de Jovens: 

⎯ Grupo Dinamizador de Jovens do Freixial – Freguesia do Arrabal 

ACTIVIDADES APOIO 

VI Grande Prémio do Freixial em Carros de 

Rolamentos 
• 1 troféu 

• 3 resmas de papel 

• 2 tinteiros preto (HP Officejet 7410) 
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• 3 tinteiros cores (HP Officejet 7410) 

Passeio Pedestre • 3 resmas de papel 

• 2 tinteiros preto (HP Officejet 7410) 

• 3 tinteiros cores (HP Officejet 7410) 

Estima-se que a aquisição do referido material, para o Grupo Dinamizador de Jovens do 

Freixial, não exceda o valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). 

⎯ Grupo de Jovens Alfa – Freguesia de Bajouca 

ACTIVIDADE APOIO 

Presépio • 1 electrobomba de suferfície Efaflu P40-16 monofásica 

• 1 motor trifásico 1 cv a 1500 rpm com caixa redutora para 

45 rpm 

Estima-se que a aquisição do referido material, para o Grupo de Jovens Alfa, não 

exceda o valor de € 500,00 (quinhentos euros). 

⎯ Grupo de Jovens Renovar  –  Freguesia de Boa Vista 

ACTIVIDADE APOIO 

Jornal Renovar • 5 resmas de papel 

• 5 tonner Brother HL 2040 

Estima-se que a aquisição do referido material, para o Grupo de Jovens Renovar, não 

exceda o valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros). 

⎯ Grupo de Jovens Amijovem – Freguesia de Maceira 

ACTIVIDADE APOIO 

Festa do Idoso • 3 resmas de papel 

Estima-se que a aquisição do referido material, para o Grupo de Jovens Amijovem, não 

exceda o valor de €10,00 (dez euros). 

As despesas a efectuar no âmbito do “PAAJ 2008 – Material e Equipamento” 

estão em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2008, 

Código de Classificação Económica 12/020115 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção 

– 010103/ 2008/ A/ 213), e foram cabimentadas pela proposta n.º 1769/08, de 6 de 

Maio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 

18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir aos Grupos de Jovens 

mencionados os apoios acima transcritos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto sete 
 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  
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7.1. Desfile Etnográfico e Feira Tradicional, 2008. Alterações ao trânsito  
DLB N.º 0615/08 | Tal como tem sido habitual, irá decorrer no dia 18 de Maio o Desfile 

Etnográfico e Feira Tradicional. Atendendo ao número de Ranchos Folclóricos 

intervenientes e à importância cultural da manifestação, é necessário proceder a 

alterações ao trânsito no centro da cidade. 

O local de concentração dos participantes no desfile será o Largo 5 de Outubro 

de 1910 (em frente ao edifício do Banco de Portugal), a partir das 14 horas. 

O desfile terá início às 15h00 e terminará previsivelmente às 15h30, com o 

seguinte percurso: 

⎯ Largo 5 de Outubro de 1910; 

⎯ Avenida Heróis de Angola; 

⎯ Rotunda do Emigrante; 

⎯ Rua da Europa; 

⎯ Anfiteatro do Carpalho. 

De forma a possibilitar o desfile será necessário proceder ao encerramento ao 

trânsito da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Rua 

Américo Cortez Pinto, Rua de São Francisco, Beco de São Francisco, Rua Coronel 

Teles Sampaio Rio, Rotunda do Emigrante e Rua da Europa. 

Será ainda necessário reservar o estacionamento das traseiras do Edifício 2000. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia 

de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim 

como pelo seu restabelecimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta em epígrafe. 

Mais deliberou dar conhecimento da deliberação à Rodoviária do Tejo, ao 

Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser solicitada a presença da 

PSP para acompanhar o cortejo em toda a sua extensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Benção dos Finalistas 2008. Alterações ao trânsito  
DLB N.º 0616/08 | Presente o ofício com o registo ENT-2008/8181, proveniente do 

Centro de Apoio ao Ensino Superior (CAES), relativo ao pedido de autorização para a 

realização de cortejo de finalistas de todas as escolas do Ensino Superior de Leiria. 

Este ano, dado o maior número de finalistas, serão realizadas duas celebrações, 

uma no dia 17 de Maio e a outra no dia 31 de Maio. Ambas as celebrações serão 

realizadas na Sé de Leiria, às 16h00. 

Como vem sendo hábito, em ambas as ocasiões irá realizar-se o Cortejo de 

Finalistas. O desfile inicia-se às 14h45m, após concentração junto do edifício da 
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Câmara Municipal, e o seu percurso é o seguinte: Rua de Alcobaça, Largo Cândido dos 

Reis, Rua Barão de Viamonte e Largo da Sé.  

Após a finalização do desfile, considerando a presença de inúmeras pessoas 

junto da Sé de Leiria, o Largo da Sé ficará encerrado ao trânsito até ao final do evento, 

assim como a Rua D. Sancho I e a Rua Cónego Sebastião Costa Brites. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia 

de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim como 

pelo seu restabelecimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, após análise do 

exposto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta em epígrafe. 

Mais deliberou dar conhecimento da deliberação à Rodoviária do Tejo, ao 

Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas. Deve ser solicitada a presença da 

PSP para acompanhar o cortejo em toda a sua extensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro. Parecer da Câmara 
Municipal de Leiria sobre os documentos que foram analisados na 4.ª reunião 
plenária da Comissão Mista de Coordenação. Ratificação do despacho  
DLB N.º 0617/08 | No seguimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, 

de 23 de Março, que determina a elaboração do Plano Regional de Ordenamento do 

Território para a Região do Centro, o PROT-Centro encontra-se em elaboração, sendo 

os trabalhos acompanhados por diversas entidades, entre elas as autarquias da Região 

Centro. 

No âmbito dos trabalhos em curso é solicitado à Câmara Municipal de Leiria a 

emissão de parecer relativo aos documentos que foram analisados no dia 21 de Abril, 

na 4.ª reunião plenária da Comissão Mista de Coordenação, nomeadamente: 

⎯ Proposta de Modelo Territorial;  

⎯ Versão preliminar da Proposta de Normas Específicas e Territoriais;  

⎯ Prospectiva Económica, Inovação e Competitividade: Programa de Execução; 

⎯ Relatório de Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica. 

A elaboração do parecer, tendo sido solicitada no dia 22 de Abril com prazo de 

entrega no dia 30 de Abril, obrigou a Câmara Municipal de Leiria a um grande esforço, 

dado o curto espaço de tempo. Este esforço condicionou certamente a profundidade da 

análise dos documentos e obrigou a que o parecer fosse aprovado por despacho da 

Senhora Presidente. 

Considerando que, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 64.º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
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compete à câmara municipal, no âmbito consultivo, emitir parecer, nos casos e nos 

termos previstos na lei, sobre projectos de obras não sujeitas a licenciamento municipal. 

Considerando que, de acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 56.º do 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, que republica o Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, a constituição da comissão consultiva integra os municípios da 

região, obrigando-se a comissão a um acompanhamento assíduo e continuado dos 

trabalhos de elaboração do plano. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves  

 

Apoio ao «Fun Olympic» (ENT. 08/7411) 
DLB N.º 0618/08 | Presente a carta (Ent. 08/7411) do Comité Olímpico de Portugal, a 

solicitar autorização para a realização do evento denominado FUN OLYMPICS que 

consiste num «road-show» Olímpico, destinado a crianças com o objectivo de promover 

a prática desportiva, bem como divulgar os valores do Movimento Olímpico em 

Portugal. 

Considerando que é de interesse e responsabilidade da autarquia a promoção 

da prática desportiva; 

Considerando que este evento trará ao Município de Leiria, a possibilidade de 

crianças dos 6 aos 11 anos de idade, experimentarem modalidades desportivas 

diferentes das habitualmente exercidas, tais como esgrima, hóquei em campo, ténis e 

tiro com arco, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª. Isabel Gonçalves, que 

a Câmara Municipal de Leiria autorize a realização do evento, no próximo dia 14 de 

Junho, no Largo 5 de Outubro de 1910. 

Propõe ainda que Câmara Municipal conceda os seguintes apoios à realização 

do evento: 

⎯ Fornecimento de energia eléctrica para os equipamentos insufláveis; 

⎯ Presença de um electricista de serviço de assistência ao evento; 

⎯ Disponibilização de uma ambulância do Serviço Municipal de Bombeiros e 

Protecção Civil para qualquer tipo de assistência médica; 

⎯ Presença de Policia de Segurança Pública, para garantir a segurança das 

crianças e do espaço, em regime remunerado (prevendo-se custos no valor 



737 (52) 
 

CMLeiria/Acta n.º 10, de 2008.05.13 
Im-DA-15-09_A00 
 

de €92,4), tendo sido para este efeito emitida uma proposta de cabimento 

com o n.º 1799/08. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar com a informação e autorizar o evento nos moldes propostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dra.  Neusa Magalhães 

 

Apoio à Freguesia de Boa Vista. VI Festival Gastronómico do Leitão Assado da 
Boa Vista 
DLB N.º 0619/08 | Presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Freguesia da Boa Vista para o apoio 

na edição do VI Festival Gastronómico do Leitão Assado da Boa Vista. 

O Município de Leiria organizará conjuntamente com a Freguesia da Boa Vista e 

Região de Turismo Leiria-Fátima o denominado Festival Gastronómico do Leitão 

Assado da Boa Vista, iniciativa que terá lugar de 12 a 15 de Junho de 2008. 

O Município de Leiria assegurará apoio logístico necessário à realização do 

Festival, designadamente: 

a) fornecimento, montagem e desmontagem de sete barracas; 

b) reforço de contentores e recolha de lixo; 

c) colaboração na divulgação e promoção do Festival. 

O Município de Leiria, a Comissão de Vistoria de Recintos, em conjunto com a 

Autoridade da Saúde, procederá à respectiva vistoria ao local. 

A Autarquia assegurará ainda um apoio financeiro no valor de €6.500,00 (seis 

mil e quinhentos euros) a atribuir à Freguesia da Boa Vista, para despesas inerentes à 

realização da iniciativa. 

O apoio financeiro a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, rubrica 2008-A-153 Festivais Gastronómicos, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 1765/08, de 6 de Maio.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

n.º 6 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 
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Apoio à Associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 
DLB N.º 0620/08 | Presente o pedido da Associação Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria a solicitar um apoio, para a assunção dos custos referentes 

ao trabalho desenvolvido pelos seguintes funcionários, Herondina Fernandes  Alves 

Glória, cozinheira, Regina Maria Pedrosa Correia, cozinheira, Maria Júlia Ferreira 

Lourenço, cozinheira e Fernando Carreira Oliveira, canalizador, para que estes 

trabalhadores possam confeccionar pratos da gastronomia Regional para serem 

servidos na «Barraquinha» desta Associação no âmbito do evento Cultural e Recreativo 

de elevada importância social que é a «Feira de Maio», a qual já se tornou uma 

referência para a região e em especial para o concelho de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º, ambas da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, e das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Associação Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria assumindo os custos referentes ao 

trabalho desenvolvido pelos funcionários:   

⎯ Herondina Fernandes  Alves Glória, cozinheira; 

⎯ Regina Maria Pedrosa Correia, cozinheira; 

⎯ Maria Júlia Ferreira Lourenço, cozinheira; 

⎯ Fernando Carreira Oliveira, canalizador. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO C). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 
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Ponto um 
Execução de um colector de águas pluviais, passeios e obras acessórias na Rua 
25 de Novembro. Freguesia de Bajouca. Proposta de abertura de um concurso 
público 
DLB N.º 0621/08 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais 

propondo a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em 

epígrage, com vista à abertura de um concurso público, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e, com base na informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais, deliberou por unanimidade aprovar o respectivo 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar abrir um concurso público 

nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto dois 
Construção de habitação social em Ortigosa. Aprovação de minuta de contrato 
DLB N.º 0622/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 

foi presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada de 3 habitações 

sociais, a celebrar entre o Município de Leiria e a empresa SOTEOL – Sociedade de 

Terraplanagens do Oeste, Lda.. 

A referida empreitada foi adjudicada em 2006.02.23, por deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal de Leiria, pelo valor de €156.796,20 + IVA, referente à 

construção de 3 habitações sociais. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1196/08, de 7 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

de contrato da empreitada supra referida e autorizar a celebração do respectivo 

contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
Celebração do Corpo de Deus e Festival da Canção Jovem. Apoios e alterações 
ao trânsito. 
DLB N.º 0623/08 | Presente o e-mail do Vigário Geral da Diocese de Leiria-Fátima 

(ENTFE. 2008/3579), relativo ao pedido de apoio para a realização da celebração do 

Corpo de Deus e do Festival da Canção Jovem.  
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1. No âmbito da celebração do Corpo de Deus, no próximo dia 22 de Maio, foi 

solicitado á Câmara Municipal o seguinte: 

⎯ Autorização para utilizar o Jardim de Santo Agostinho para a realização de uma 

missa, às 16h00, sendo para tal necessária a colocação de um palco com 

cobertura no local a indicar pela diocese; 

⎯ Autorização para realizar a Procissão, com início às 17h30, sendo para tal 

necessário fechar ao trânsito os seguintes arruamentos: 

 Rotunda do Largo de Infantaria 7; 

 Rua Tenente Valadim; 

 Largo Alexandre Herculano; 

 Praça Goa Damão e Diu; 

 Largo 5 de Outubro de 1910; 

 Largo das Forças Armadas; 

 Rua da Vitória; 

 Largo da Sé. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a 

Polícia de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, 

assim como pelo seu restabelecimento. 

2. No dia 25 de Maio, Domingo, para a realização do Festival da Canção Jovem, sob a 

responsabilidade do Serviço Diocesano de Pastoral Juvenil, foi solicitada autorização 

para utilizar o Jardim de Santo Agostinho para a realização do festival, com utilização 

do palco e fornecimento de energia eléctrica. 

No âmbito do apoio a ambas as actividades, propõe-se que o Município apoie a 

iniciativa da seguinte forma: 

⎯ Montagem de palco com cobertura, entre os dias 22 e 26 de Maio; 

⎯ Execução das instalações eléctricas e fornecimento de energia eléctrica, de 

acordo com as especificações para cada uma das actividades. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 18.º e na alínea g) no n.º 2 do artigo 20.º; ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e após análise do exposto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta em epígrafe. 

Mais deliberou dar conhecimento da deliberação à Rodoviária do Tejo, ao 

Coordenador da Emergência Médica e aos taxistas e solicitar a presença da PSP para 

acompanhar a Procissão em toda a sua extensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto quatro 
26.º Torneio Nacional “Olímpico Jovem”. Apoios e alterações ao trânsito 
DLB N.º 0624/08 | Irá decorrer nos dias 17 e 18 de Maio o 26.º Torneio “Olímpico 

Jovem”, organização da responsabilidade da Federação Portuguesa de Atletismo e com 

a participação de 21 delegações (18 distritos do Continente, Região Autónoma dos 

Açores e Região Autónoma da Madeira, e ainda Macau).  

As actividades consistem num desfile no Rossio de Leiria, na cerimónia do 

Compromisso Olímpico na Praça Rodrigues Lobo e num conjunto de provas de 

atletismo a desenrolar no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

O local de concentração dos participantes no desfile será o Largo 5 de Outubro 

de 1910, junto da estátua do Papa Paulo VI, a partir das 11h00 do dia 17 de Maio. Dado 

a necessidade de assegurar a segurança das crianças, os autocarros estacionarão 

junto ao jardim.  

O desfile será iniciado às 11h30, até à Praça Rodrigues Lobo, sendo nesta 

Praça alinhadas as delegações para a cerimónia do Içar da Bandeira Nacional, da 

Chegada da Tocha Olímpica, Leitura do Compromisso e das Saudações dos Patronos e 

Entidades Oficiais. 

Posteriormente as crianças serão transportadas para o Estádio Municipal Dr. 

Magalhães Pessoa, onde decorrerão provas desportivas durante a tarde de 17 e a 

manhã de 18 de Maio 

Atendendo ao elevado número de crianças esperadas (650) é necessário 

proceder às seguintes alterações ao trânsito: 

1. Encerramento ao trânsito do Largo Alexandre Herculano, Largo Goa Damão e 

Diu e Largo 5 de Outubro de 1910, entre as 11h00 e as 13h00; 

2. Considerando o elevado número de autocarros e a necessidade de assegurar o 

seu estacionamento próximo do Estádio, de forma a se proceder ao embarque 

das crianças nas necessárias condições de segurança, será necessário reservar 

para este efeito parte do estacionamento anexo ao Estádio. 

No seguimento do solicitado pela Federação Portuguesa de Atletismo, propõem-se 

que o Município de Leiria apoie a iniciativa, da seguinte forma: 

⎯ Montagem de estrado na Praça Rodrigues Lobo; 

⎯ Montagem de três mastros de bandeira junto do estrado; 

⎯ Cedência, para a cerimónia, de bandeira do município; 

⎯ Fornecimento de energia eléctrica para o sistema de som; 

⎯ Presença de electricista do município durante a cerimónia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 18.º e na alínea b) no n.º 2 do artigo 21.º; ambas da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, e após análise do exposto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta em epígrafe. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 

 

 

 

 


